
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดท าขึ้นตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน         โดยมุ่งเน้น
การผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
และระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ  ได้แก่  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี   นโยบายและจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น าเสนอและแสดง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 รวมท้ังข้อมูลพื้นฐานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบัน 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคล่ือนและผลักดันให้การบริหารจัดการของสถาบัน ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ท่ีก าหนด   
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ค ำน ำ 



     เนื้อหำ            หน้ำ 
 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 
     พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                            2 
     บดินทรเทพยวรางกรู 
 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 6 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2574) 8 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2574) 18 
 นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 28 
 ภารกิจและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 48 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐำน สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 51 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 51 
 ประวัติ ความเป็นมา 55 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  57 
 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
    - บุคลากรจ าแนกตามประเภท ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและวิทยฐานะ 61-64 
 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
    - แผนรับผู้เรียน ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 65 
    - ข้อมูลจ านวนผู้เรียน ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 68 
ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
     ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับประมาณการค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2564 70 
 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 71 
 ประมาณการงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 73 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 74 
 สรุปโครงการพัฒนาสถาบันฯ/ภาระของหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ 79 
ภำคผนวก 

- โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology) 
ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 

- โครงการพัฒนาสถาบันฯ/ภาระของหนว่ยงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ 
- ค าส่ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. 2564 
- เอกสารการอนุมติใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. 2564 

 

สำรบัญ 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
 

 
 

3 ห่วง คือทำงสำยกลำง ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
• ห่วงที่  1 คือ พอประมำณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย

จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน  
• ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ  

• ห่วงที่  3 คือ มีภูมิ คุ้มกัน ท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ          
การเปล่ียนแปลงด้านการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตท้ังใกล้และไกล  
2 เง่ือนไข ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

เง่ือนไขที่ 1 เง่ือนไขควำมรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ     
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

เง่ือนไขที่ 2 เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ท่ีมา : http://www.rdpb.go.th   
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความส าคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสรา้งพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง  
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย

ท่ีดีงาม (Character Education) 
            การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นั้น พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ท่ีได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 
1.  นักเรียน 

1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้
เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ัน แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 55) 

1.2  “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 55) 

1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 55) 

1.4 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 55) 
2.  ครู 

2.1 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปญัหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่และ
ย้ายครูบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมท่ีจะสอนเด็ก ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ 
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสม   
ท่ีจะสอนต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก    
ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (1 มิ.ย. 55) 

2.2 “ต้องปรับปรุงครู…ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ตอ้งเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.55) 
2.3  “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ต าแหน่งและ

เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ีมุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม 
เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนใด ซึ่งส่วนมาก
คือมคุีณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 55) 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
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2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ท้ังหมด 
วิชาก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท้ังนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 55) 

ส่ิงท่ีส าคัญท่ีพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท คือ การให้ครูรู้จักอบรมเด็กท้ังด้านศีลธรรม 
จรรยา และวัฒนธรรม และได้ทรงเน้นย้ าเสมอว่า "การสอน" ต่างกับ "การอบรม" 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง  
2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  
3. มีงานท า – มีอาชีพ  
4. เป็นพลเมืองดี 
1.  มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  

1.1  มีความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
1.2  ยึดมั่นในศาสนา 
1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4  มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2.  มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  
2.1  รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
2.2  ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
2.3  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3.  มีงำนท ำ – มีอำชีพ  
3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
3.2 การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในท่ีสุด 
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 

4.  เป็นพลเมืองดี 
4.1 การเป็นพลเมอืงดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน   
4.2 ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น 
พลเมืองดี 
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 
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พัฒนำระบบกำรศึกษำ 
- พัฒนาคุณภาพครู (คุณภาพ) 
- พัฒนาโรงเรียน 

องค์ประกอบกำรจัดกำรศึกษำ 
- ครู 
- โรงเรียน 
- หลักสูตรการเรียนรู้ 
- ระบบการประเมิน 
- ระบบ ICT 

กลุ่มเด็กที่ทรงห่วงใยเป็นพิเศษ 
- เด็กแว๊น  
- เด็กสลัม 
- ลูกเสือ  
- ร.ด. 

กำรศึกษำ คือ ควำมม่ันคงของประเทศ  
- สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
- น าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย ตาม ความต้องการของท้องท่ี (เกาให้

ถูกท่ีคัน)  
- พัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพครูและโรงเรียน เพื่อถ่ายทอด ความรู้และทัศนคติท่ีดีสู่ผู้เรียน 

สร้างพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงสู่การเป็น พลเมืองดีของประเทศ  
- บรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มี ระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
บทบำทของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรสนองพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 

- ส่งเสริมงานพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชด าริสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐  
- ด าเนินการในโครงการเดิมของ ศธ. ท่ีจะสนองพระบรมราโชบาย อย่างจริงจัง  
- สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และ ม.ท.ศ.  
- สนับสนุนงานท่ีเกี่ยวข้องกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 
 

ที่มา : http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170702-The-Education-Act.pdf 
สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
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เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง   

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง     
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชน    
ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม       
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน     
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดย
แต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน 
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น      
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ังโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 
 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น     
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถี ชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่   
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่าย

กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
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ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม     
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ัง  
การเสริมสร้างและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง        
มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา       
ท่ี   ส าคัญท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มา
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด 
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
 5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า   
จะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้ างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อัน        
จะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลละพัฒนำระบบกำรกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วน
ร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ี       
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ัง           
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มีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ    
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา ของ
การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย
ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน 
ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น  ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ  
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกั นก าหนดวิสัยทัศน์และ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ     
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้ 
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพื่อก ากับให้      
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา ส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ 
บริการท่ีมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีแล ะ      
พหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาส
ด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และ     
การบริการทางสังคมทุกด้านท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง 
และ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับ         
การ พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้คือ 
1. ภำพรวมกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 

1.1  หลักกำร 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญำ ของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” ท่ีต่อเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือน
การ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติท่ี
ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการก าหนด
เป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ท่ีองค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาท่ียั่ งยืน  (sustainable 
development goals : SDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา            
ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0 

1.2  จุดเปลี่ยนส ำคัญในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะเป็นแผนแรกท่ี ถูกใช้ให้เป็น

กลไกเช่ือมโยงสู่การขับเคล่ือนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีจะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา รวมท้ังก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีต้องเช่ือมต่อถึงการปฏิบัติท่ี ต้องด าเนินการ
ในช่วง 5 ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการ   
ท่ีส าคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและ
การคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบ  
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก 

1.3  ประเด็นกำรพัฒนำหลักที่ส ำคัญในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยแม้ว่า ได้ด าเนิน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นระบบ โครงข่ายมากขึ้น 
และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อ
เทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่าง  ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผล            
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ในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย 
และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราท่ีต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายป ี
2.  กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ 

2.1  สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยนอก 
2.1.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ท่ีมีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงิน

โลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินท่ีมี ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมท้ังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ี หลากหลายส่งผลต่อการเปิด
เสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย 

2.1.2 กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดเป็น กุญแจส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขา อุตสาหกรรม
และบริการใหม ่ๆ  

2.1.3 สถำนกำรณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อ เศรษฐกิจและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญ ท่ีท าให้มีการบริโภค
สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน ท่ีมีศักยภาพสูง  

2.1.4 สถำนกำรณ์ และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็น
ทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค .ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด้วย  17 
เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ    
ท่ีทวีความเข้มข้นขึ้น  

2.1.5 สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทาง ทหารและทาง
เศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่าง ๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ด้านอาณา
เขตแบบรัฐต่อรัฐท้ังด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และ ภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์
และการแย่งชิงทรัพยากร  

2.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยใน 
2.2.1   สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504-2558 ขยายตัว

เฉล่ียร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับท่ี 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น  สามารถขยับฐานะ  
การพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี 2553 โครงสร้างเศรษฐกิจ เปล่ียนผ่านจากภาค
เกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  

2.2.2 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ า และการบริหาร
จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพต้ังแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ หน่วยวิจัยหลัก 
ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    วิจัยพัฒนา  และนวัตกรรมของประเทศไม่ ชัดเจน                  
มีความซ้ าซ้อน  

2.2.3 สถำนกำรณ์ และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปล่ียนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยปี 2557 ประชากรวัย แรงงานจะมีจ านวนสูงสุด
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และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  

2.2.4 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและ
เส่ือมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ  การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อน
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

2.2.5 กำรเจริญเติบโตของภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง กลไกการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ ขณะท่ี การขยายตัวของ
เมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี จ าเป็นไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ  

2.2.6 ควำมม่ันคงภำยในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบ จากความขัดแย้ง ท่ีมี
รากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม ขณะท่ี
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด ความสูญเสียต่ อ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเส่ียงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบ
ไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า ความเสียหายสูง 

2.2.7 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและควำมเชื่อมโยงเพื่อกำรพัฒนำ การเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 
เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การคมนาคมขนส่ง   การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

2.2.8 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่าย ประจ าเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะท่ี
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างท้ังในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน  
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 

3.1. วัตถุประสงค์ 
3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยม

ท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมี คุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี            
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
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3.1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้น มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

3.1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน     
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

3.1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใส ทันสมัย และมี การท างาน      
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

3.1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

3.1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์      
ในด้านการค้าการบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

3.2 เป้ำหมำยรวม 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

12 ประกอบด้วย 
3.2.1 คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้  เท่าทันสถานการณ์  มี         
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มี
วิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

3.2.2 ความเหล่ือมล าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี คุณภาพอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็ก
ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ บริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้ช้ันสูง
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 

3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม   มีความมั่นคงทางอาหาร   พลังงาน   และน้ า  โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40  ของพื้นท่ีประเทศ 
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เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7 ภายในปี 2563   เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.2.5 มีความมั่น คงใน เอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน      
การก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน 
พัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึน้  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

4.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ ทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก รับวัฒนธรรม   
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไป
จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  

4.2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วงท่ีผ่านมา
ท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมี
ความคืบหน้าช้า ท้ังเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมท้ังข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่  
ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน     
ทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
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4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า 

4.4  ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมท้ัง 
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความ 
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่ม 
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบั ติ             
ทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย คุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์

4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมา    
ภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการ พัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบัง คับใช้กฎหมายท่ีขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบ    
ในสังคมไทย 

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ท่ีผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้  
เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ 
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4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่น
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากร    
ในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนา 
ในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค  

4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยาย
ความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคล่ือนต่อเนื่องจาก
การด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและ        
การลงทุนท่ีเสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่  ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค 
5. กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติ มีหลักการและแนวทาง ด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 

5.1 หลักกำร 
5.1.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นกรอบ ทิศทางหลัก และ

แปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
5.1.2 กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการ มีส่วนร่วม ให้

จังหวัดเป็นพื้นท่ีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ ประเทศ และ
ประเทศสู่ชุมชน 

5.1.3 เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน 

5.1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และ
ส่ือมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย หรือคลัสเตอร์  
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 

5.1.5 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมโยงกันในระดับ ต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ แผนปฏิบัติการ และระบบ
การจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและการพัฒนา  
ท่ีต่อเนื่อง รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ ท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 

5.2 แนวทำงขบัเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
5.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม เข้าร่วมใน    

การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นส่ือสาร และ เครื่องมือ             
ส่ือประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ ขับเคล่ือน
ระดับพื้นท่ี สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ สร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็น การพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีและสร้างแนวร่วมการ พัฒนาของ สศช. 

5.2.2 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฉบับท่ี 12 
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม ด าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกันและจัดท าเป็นแผนการลงทุน     
การพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ ช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของ   
การพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายท่ีก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

5.2.3 หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในการ ก าหนดล าดับ
ความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.2.4 ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  12 พิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อย่างเป็นหุ้นส่วน     
การพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็น
กลไกหลักในการเช่ือมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมท้ังให้  กรอ . ส่วนกลางกระจาย             
ความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ
และความเช่ือมโยงในระดับพื้นท่ี 

5.2.5 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยก าหนดให้
มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปล่ียนเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ  อาทิ น าการศึกษาวิจัย มาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ การขับเคล่ือน
การพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถ ขับเคล่ือน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเช่ือมโยง
คณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มาเป็นกรอบการ ด าเนินงาน 
ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นท่ีโดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 
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5.3 กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีแนวคิด หลักการ และแนวทางด าเนินการ 
ดังนี้ 

5.3.1 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ท่ีมุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้
หน่วยงานหรือสถาบันท่ีเป็นกลางท าหน้าท่ีประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมนิผลและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.3.2 แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมี ส่วนร่วม 
ด าเนินการโดย 

1) วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการ ประเมินผลหลังการด าเนินงาน 

2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานท่ีเกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเช่ือมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ังเป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ พื้นท่ี เพื่อเช่ือมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 

4) ต้ังหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพื่อท าให้
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิด
ในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังท่ีเสร็จส้ิน แล้ว 

5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังใน
ส่วนกลางและในพื้นท่ีเพื่อให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6) จัดเตรียมองค์กรกลางท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและ เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่ือถือได้ เป็นพื้นฐานส าหรับ        
การตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ 

7) พัฒนาตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อประเมินการ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ท้ังตัวช้ีวัด ผลกระทบร่วม ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 

8) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการส่ือสารแบบสองทาง เน้นการส่ือสารแบบสวน
เสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ ผู้ก าหนดนโยบาย 
เป็นต้น 
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9) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ ทุกฝ่ายได้รับทราบท้ัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติหน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 

10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประเมินผลโดย
จัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรม     
ในการบริหารจัดการ 
ท่ีมา : http://www.nesdb.go.th   สืบค้น เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 

 

 

● ควำมเป็นมำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการ       
สภาการศึกษามีหน้าท่ีในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุท่ีแผน การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะส้ินสุด   
ในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวน เพื่อ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า แผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคล่ือน
แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์  และบริบทแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ     
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังด้านความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ โลก การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และ
ทักษะของประชากรในศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังการพัฒนาการศึกษา
กับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา ปัญหาและความท้าทายของระบบ
การศึกษา ท้ังท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจาก สภาวการณ์ของโลกท่ีประเทศต้องเผชิญ เพื่อน ามา
ก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของ            

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2574 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังโครงการเร่งด่วนท่ีส าคัญ และ       
การขับเคล่ือนแผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

• ควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษ
ท่ี 21 ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิวั ติ ดิ จิทัล (Digital Revolution) การเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 
Revolution) การด าเนินงานเพื่ อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมท้ัง ผลกระทบของ   
การเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภายในประเทศจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีส่งผลให้ ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์     
ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  ทัศนคติความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแส โลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและ เส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมท้ังระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ 
นับต้ังแต่ปัญหาคุณภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
จุดอ่อนของระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหล่ือมล้ าในด้านโอกาส และ     
ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด ความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทย  ส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา ท่ีต้องปรับเปล่ียนให้สนองและรองรับความท้าทาย ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก ของการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า  

ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จใน หลายด้าน และมี
อีกหลายด้านยังเป็นปญัหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  

ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้
ประชากรในวัยเรียน รวมท้ังเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับ  การศึกษาสูงขึ้น 
แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากรท่ีอยู่ในวัยก าลังแรงงาน
แม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่จ านวนแรงงานท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมาก 
จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคน  ตลอดช่วงชีวิต และ  มีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและ
ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 ทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญ  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
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ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลการพัฒนายังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉล่ียมาก และต่ ากว่าหลายประเทศในแถบ เอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามี
สัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท าให้ มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น  ทุกปีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือ
คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีไม่ตรง ตามความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้มีผู้ว่างงานอยู่จ านวนมาก จึง
จ าเป็นต้องให้ ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานท่ีมีทักษะ และคุณลักษณะท่ีพร้อมเพื่อ
ตอบสนอง ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน เพื่อ
วางเป้าหมายการจัดการศึกษา ท้ังเพื่อการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนาก าลังคนเพื่อ ยกระดับ
คุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น  

ด้ำนประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการท่ีต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระ
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา  

แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ  
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก ส าคัญในการ

จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) อาทิ คุณภาพ ของคนทุกช่วงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ า  
ของ การกระจายรายได้และวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ 

(Vision) ไว้ดังนี้  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ        
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  

• 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

• 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross – cultural Understanding) ทักษะ        
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion)  

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้  

1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ           
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน   

2)  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
15 ปี  

3)  ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน          
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการ
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ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น  

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให ้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  

5)  ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ  บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จ านวนสถาบัน อุดมศึกษา
ท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ  จึงได้
ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก
ของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์  ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให ้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) และ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ี  พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการ ศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน ต่างด้าวเพิ่มข้ึน และสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น  

2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และ มาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม        
ในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษา ท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง  
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ยุทธศำสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง  ขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูล ความต้องการก าลังคน (Demand) 
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลัง
แรงงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ ท่ีได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความ เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและ  ระดับสูง จ าแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบ ทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด
เพิ่มขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ  (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ านวนสถาบัน
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มข้ึน และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มข้ึน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้จด
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
เป้าหมาย ดังนี้  

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ี     
พึงประสงค์เพิ่มขึ้น  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน  การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – 5 ปีมี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัย ท่ีได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น  
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี จัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ี           
จัดการศึกษาตามหลักสูตร ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น  

3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและ  มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ  เพิ่มขึ้น ส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือ        
จัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัด ท่ีส าคัญ เช่น มี
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา 
และผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน  

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล มีตัวช้ีวัด        
ท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูท่ีมาจาก
การผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ วิชาชีพครู  

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม  มาตรฐาน มีตัวช้ีวัด    
ท่ีส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และ  ระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทาง  
การศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี  คุณภาพ มีตัวช้ีวัด      

ท่ีส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
พื้นท่ีลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนระหว่างพื้นท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  

4.2  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย มี
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย  สนองตอบความต้องการ      
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ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษา ทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีคุณภาพ  

4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน เพื่อ   
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลท่ีอ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ท่ีสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนฐานข้อมูล 
รวมท้ังใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม                
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ การศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นระบบ
เดียวกัน ท้ังประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี้คือ  

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น  

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึน้ และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษา ท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา   
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  ภายนอกลดลง คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ      
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนท่ีเรียน ในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ     
แนวใหม่สูงขึ้น  
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6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นท่ี มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นท่ี เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือ
กับสถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มข้ึน และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น  

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาท่ีเอื้อและ  สนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 
ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติงานสนับสนุน    
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน       
การสอนเพิ่มข้ึน  

 

• กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วยสาระของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีมีความ  ชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาแผนการศึกษา
แห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับ ปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน   
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและ สาธารณชนเพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญของแผน  
การศึกษาแห่งชาติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและการน าแผนการศึกษา
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ ท่ีชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ    
จัดการศึกษาของชาติ  

• แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญและ พร้อม    

เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน  องค์กร และภาคี
ทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้าง ความเช่ือมโยงระหว่างแผน  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของหน่วยงาน โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมจัดท า และติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และ 4) การสร้างช่องทางให้ประชาสังคม      
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางท้ังระดับนโยบายและ ระดับพื้นท่ี  
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• กำรด ำเนินกำรกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคล่ือนสู่การ

ปฏิบั ติโดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิหน่วยงานส่วนกลาง  ซึ่งประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ส านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และหน่วยงานอื่นนอกกระทรวง ศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 
ส านักงาน ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น รวมท้ังระดับ 
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้ก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงานท้ัง  6 ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผน เป็นไป อย่างสอดคล้อง รองรับใน
กรอบทิศทางเดียวกัน และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ  แนวทาง การพัฒนาในช่วงเวลา          
ท่ีก าหนด  

• กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลเป็นการติดตามประเมินผลท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินท้ังการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละ
หน่วยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทาง การติดตามประเมินผล
แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) การประเมิน บริบทก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่างด าเนินงาน และ
ประเมินหลังการด าเนินงานตามแผน เสร็จส้ิน 2) วางระบบการประเมินระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
จังหวัด และเขตพื้นท่ี เพื่อเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิด  
การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา           
ด้านงบประมาณ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนกลางและในพื้นท่ี  เพื่อให้การติดตามประเมินผล                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน     
5) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น และ 6) น าเสนอ ผลการติดตามและ
ประเมนิผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 

 
ที่มา : http://www.onec.go.th  
สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
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1. นโยบำยรัฐบำลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่  

นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป 

มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  
4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
4.7  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนา

มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

4.8  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร  ่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล  

4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี  
1.2 นโยบำยรัฐบำลทีเ่ก่ียวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่  

นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  
2.1  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่าง

ด้าว ยาเสพติด  
2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ  
3.1  ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ ท่ีมั่นคงแก่ ผู้ท่ี เข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  
3.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
3.6  จัดระเบียบสังคม  

นโยบำยรัฐบำลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 



                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    29 

นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข  
5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6  ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย  
6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ี และปัญหาขาด

แคลนน้าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล  
6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษีท่ี

เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือน  ได้

อย่างจริงจัง  
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน  
7.4  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค  และ

ภูมิภาคอาเซียน  
7.5  ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน  สู่แหล่ง

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน  
7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษ  
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย 

และพัฒนำและนวัตกรรม  
8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
8.3  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร

อนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  
9.1  ในระยะเฉพาะหน้าเรง่ปกป้องและฟื้นฟพูื้นท่ีอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย  
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน

ปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก ในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  



                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    30 

 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561–2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย
ท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล
ท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้  ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ัง 
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง

นโยบำยและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) 
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กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ        
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1.1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ 

• จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

• ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 

• ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

• ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง  

ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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• พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

• พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands–on Experience) 
เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

• พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
 

2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้น ท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

• เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

• ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการส่ือสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3.  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

4.   กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ 

• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

• ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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• ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ      
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5.  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม     
ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 

• ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ให้สามารถ        
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

6.  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

• ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

• ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

• สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ     
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

• จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

• ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณ 

 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้ น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ท่ีมีความซ้ าซ้อน 
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2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้น ท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
ท่ีมา : https://moe360.blog/2020/01/02/นโยบายและจุดเน้น-ศธ/ 
สืบค้น เมื่อวันท่ี 2  ตุลาคม 2563 
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1. นโยบำยรัฐบำลทีเ่ก่ียวข้อง (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชำ) 

1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่  
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศลิปะและวัฒนธรรม  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป 

มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถงึ  
4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
4.7  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนา

มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข  และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

4.8  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร  ่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล  

4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี  
1.2 นโยบำยรัฐบำลทีเ่ก่ียวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่  

นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  
2.1  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเด็นแรงงานต่างด้าว 

ยาเสพติด  
2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบำยที ่3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ  
3.1  ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ ท่ีมั่นคงแก่ ผู้ท่ี เข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  
3.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
3.6  จัดระเบียบสังคม  

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
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นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคณุภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข  
5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6  ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย  
6.8  แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ี และปัญหาขาด

แคลนน้าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล  
6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษีท่ี

เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือน  ได้

อย่างจริงจัง  
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน  
7.4  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค  และ

ภูมิภาคอาเซียน  
7.5  ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน  สู่แหล่ง

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน  
7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย 

และพัฒนำและนวัตกรรม  
8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
8.3  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร

อนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  
9.1  ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมติิท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย  
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน

ปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก ในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  
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2.  ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้ำน ได้แก่  
2.1  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  

1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  

2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรม  

3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ชายแดนและชายฝ่ังทะเล  

4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  

7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
2.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม 

เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
4)  การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

2.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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2.4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
5)  พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

2.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2)  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
3)  การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  

2.6  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  
6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์หลัก ดังนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  

เป้ำหมำย  
1.  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ

การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3.  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2.  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ี
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์เป็นต้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ  

เป้ำหมำย  
1.  ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน  
3.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

เป้ำหมำย  
1.  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณ ลักษณะท่ี

จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21  
2.  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่าง

มีคุณภาพและมาตรฐาน  
4.  แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  
5.  ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
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6.  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7.  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  
3.  สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
4.  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5.  พัฒนาคลังข้อมูลส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7.  พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย  
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2.  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3.  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย  
1.  คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2.  หลักสูตรแหล่งเรียนรู้  และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
3.  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด

ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
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2.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

3.  พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เป้ำหมำย  
1.  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได้  
2.  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  
3.  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพื้นท่ี  
4.  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่าง

กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
5.  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง

ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

4.  แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    ประกอบด้วย                                   
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง กับทักษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ัง สามารถอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  
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กลยุทธ์  
1.1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
1.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
1.3  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตส่ือ

การเรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
1.4  ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน  
1.5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจ พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีครูครบ

ตามเกณฑ์มีครูประจ าช้ันครบทุกห้องและมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  

กลยุทธ์  
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ัน 

และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
2.4  สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลงัคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร ของกำรพัฒนำประเทศ  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่ม

จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 
รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
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กลยุทธ์  
3.1  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล  
3.2  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียน ต้ังแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3.4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
3.5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่ง เรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการ เด็กพิการและ
ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบโอนผล
การเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  

กลยุทธ์  
4.1  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
4.2  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4.3  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม อย่างกว้างขวาง  
4.4  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
4.5  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ 

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่กำรศึกษำ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี        
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เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียน การ
สอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์  
5.1  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และ

ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2  พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การ

รายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

5.3  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

5.4  จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และ

เป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจาย อ านาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ัง ผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้  

กลยุทธ์  
6.1  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
6.2  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
6.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหล่ือม

ล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.4  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน 

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
6.5  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วน กับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
6.6  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนา เป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
ที่มา : www.moe.go.th › upload › FileUpload  สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
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การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์     

การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 
1.1)  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
1.2)  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิ จัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยท่ีมีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3)  จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
1.4)  เปิดโอกาสใหน้ักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
1.5)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก  ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
2) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

2.1)  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2)  จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
2.3)  จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอช้ันหนึ่ง 
2.4)  ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ

การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็น

นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี 
ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่ อคน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะส้ัน/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท. 
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 

ภำรกิจและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9)  เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3)  ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ีจริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

-  พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่ สู่ครู     
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

-  สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย  ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ตาม   
ความต้องการของพื้นท่ี และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

-  ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการเรียน     
การสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 

-  พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

-  จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง
หน้าท่ี (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้ นฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมท้ังการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/ส่ือต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศบริษัทต่างประเทศและในประเทศยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
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4)  ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
4.1)  ด้านบริหารท่ัวไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2)  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 

Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3)  ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4)  ด้านการสร้างความรว่มมือทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
-  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก 

เยอรมัน ฯลฯ 
 
ที่มา ที่มา ::    http://www.vec.go.th  
สืบค้น เมือ่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vec.go.th/


                                                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    51 

ส่วนท่ี 2  
 
 
 

 

2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญำ :  

นักเทคโนโลยี มีคุณธรรม เป็นผู้น าวิชาชีพ 
วิสัยทัศน์ : 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานสากล 
เอกลักษณ์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ : 

ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
อัตลักษณ์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ : 
 ทักษะเด่น เป็นคนดี มีอาชีพ พึ่งตนเองได้ 
พันธกิจ : 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
ภาคบริการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

3. ส่งเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ  
4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตก าลังคนกับภาคการผลิตและสถานประกอบการ 
5. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 

2.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคกลำง 3 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของแต่ละวิทยาลัยจ านวน                        

10 วิทยาลัย ภายใต้สถาบัน คือ  
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2. ข้อมูลอาคาร สถานท่ี ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน  
3. ข้อมูลสถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือ (MOU)  
4. ข้อมูลบคุลากรสายการสอนและสายสนับสนุนการสอน แยกตาม เพศ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา  
5. ข้อมูลการเรียนหลักระยะส้ัน  
6. ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา  
7. ข้อมูลการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2566 จากนั้นจึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 ประกอบด้วย คณะกรรมกรรมท่ีปรึกษา 

ข้อมูลพื้นฐำน สถำบันกำรอำชีวศกึษำภำคกลำง 3 
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(นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันซึ่ งเลือกจากบุคคล ท่ี สอศ.เสนอกรรมการสภาสถาบัน ซึ่ งเป็นผู้แทน                                
บริหารสถานศึกษา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือ
คณาจารย์ประจ า กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากเอกชน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองท้องถิ่น) คณะกรรมการด าเนินงาน (ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการวิทยาลัย     
ท้ัง 10 แห่ง) คณะกรรมการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ (ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ
หัวหน้างานวางแผนของแต่ละวิทยาลัย) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 จัดบรรยายให้ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดมความคิด 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และยกร่าง    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (พ.ศ. 2563 – 2566)  

2.2.1 กำรวิเครำะห SWOT สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
สถาบันมีการระดมความคิดเพื่อวิ เคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน ภายใต้หลัก McKinsey's 7s            

(1. Strategy 2. Structure 3. System 4. Staff 5. Skill 6. Style 7. Shared Values) และปัจจัยแวดล้อมภายนอกสถาบัน 
ภายใต้หลัก PEST ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี โดยร่วมกันก าหนด      
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้ 

- จุดแข็ง (Strengths) 
1. ท่ีต้ังอยู่ในเขตอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม  
2. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ประสบการณ์สูง  
3. อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีทันสมัย  
4. โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5. เครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ  
- จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
2. บุคลากรสายวิชาการส่วนมากใช้เวลากับงานธุรการ ท าให้มีเวลาในการพัฒนาการสอนน้อยลง  
3. ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี  
4. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
5. สถานศึกษาบางแห่งอยู่ไกลชุมชน และภาคอุตสาหกรรมท าให้การเดินทางไม่สะดวก 
- โอกำส (Opportunities)  
1. นโยบายภาครัฐสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  
2. ภาคการผลิตและบริการมีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  
3. สถานประกอบการให้ความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. กรอบความร่วมมือ AEC ส่งผลต่อการศึกษาและการลงทุน 
- อุปสรรค/ภัยคุกคำม (Threats)  
1. เปล่ียนผู้บริหาร และนโยบายบ่อย   
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2. พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนเป็นเกษตรกร/รับจ้าง มีรายได้น้อย   
3. โครงสร้างประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง   
4. ทัศนคติ/ค่านิยมในสังคมไม่ให้ความส าคัญกับการอาชีวศึกษา  
5. สถาบันการศึกษาคู่แข่งท้ังภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนั้น สถาบันได้น าข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีกล่าวมาข้างต้น มาระดมความคิด เพื่อก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT Matrix ดังนี้ 
 

 

S1 ที่ต้ัง   
S2 ควำมรู้ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์   
S3 เครือข่ำยควำมร่วมมือ   

W1 หลักสูตร   
W2 พัฒนำบุคลำกร   
W3 งบประมำณ   

O1 นโยบำยอำชีวศึกษำ   
O2 กำรสนับสนุนจำก

ภำคอุตสำหกรรม   
O3 AEC   

SO Strategy  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม   
 ความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน  
 การประกันคุณภาพ : QA   

WO Strategy  
 พัฒนาหลักสูตรเชิงรุก   
  สมรรถนะบุคลากร   
 ระดมทุนจากภายนอก   

T1 นโยบำยไม่ต่อเนือ่ง   
T2 โครงสร้ำงประชำกร   
T3 คู่แข่งมีมำก   

ST Strategy  
 สร้างพันธมิตรทางการศึกษา   
 PR Branding   
 บริการวิชาชีพ   

WT Strategy  
 ส่งเสริมระบบทวิ/ไตรภาคี   
 ประสิทธิภาพการจัดการ  
 ธรรมาภิบาล   

   
2.2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ เพื่อสนับสนนุกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  
First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

กลยุทธ์ที ่1.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-curve 
3) โครงการผลิตผู้เรียนเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม First S-curve 
4) โครงการผลิตผู้เรียนเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม New S-curve 
5) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพระยะส้ัน 
6) โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
7) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
8) โครงการแลกเปล่ียนผู้เรียนกับสถานศึกษาต่างประเทศ 

SW 

OT 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมและมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรพันธุ์ใหม่ 
1) โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
3) โครงการระดมผู้เช่ียวชาญจากภายนอกสถาบัน 
4) โครงการจัดส่งครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมขีดความสามารถของครูผู้สอนด้านภาษาและเทคโนโลยี 
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
6) โครงการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี STEM, PLC, PJBL 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและขยำยควำมร่วมมือกับภำคประกอบกำรและเครือข่ำยทำงวิชำกำรทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
1) โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษากับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
2) โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการท างานของนักศึกษาทวิภาคี 
3) โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4) โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการอบรมครูฝึก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานช้ันน าระหว่างประเทศ 
5) โครงการส่งเสริมร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีกับหน่วยงานช้ันน าระหว่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดให้มีระบบคลังปัญญำ (Intelligent Unit) ส ำหรับอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 Big Data & Intelligent Unit 

1) โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
2) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา 
3) โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ 
4) โครงการ One College One Innovation 
5) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนองตอบชุมชนสังคม 
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะทางการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
ให้แก่ครูผู้สอน 

7) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่การผลิตส่ือการสอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
8) โครงการ Talent Mobility 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสถำบันอำชีวศึกษำ ให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ (Modern 
Management) 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ระบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
1) โครงการผู้บริหารพบประชาคม 
2) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท างานเป็นทีมตามแนวทาง Thailand 4.0 ภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล 
4) โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
5) โครงการพัฒนาและใช้ระบบบริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

2.3 ประวัติ ควำมเป็นมำ  
2.3.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย       
มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ต้องค านึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน  
การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างท่ัวถึง   
และต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การท างานของบุคคล เพื่อเข้ารับ
การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และการมีระบบ        
การพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

การจัดการอาชีวศึกษา มี 3 รูปแบบ  ประกอบด้วย 1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ  วิธี
การศึกษา ระยะเวลา การวัดผลและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา และ
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หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม   และ 
3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นมาตรา 13 ก าหนดให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ 

กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ให้จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์  (ลาดขวาง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีช านาญการปฏิบัติการสอน 
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 นอกจากนั้นมาตรา 19 ก าหนดให้สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเข้าสมทบในสถาบัน เพื่อ
ประโยชน์  ในการวิจัย และพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้ และมีอ านาจให้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือปริญญาตรีแก่ผู้ท่ีศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันได้ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อ ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมท้ัง
ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงมีความช านาญในการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนามาตรฐาน
การอาชีวศึกษา การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม จัดท าข้อเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนพัฒนาสถาบัน ให้
สอดคล้อง กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน ส่งเสริม 
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน             
สถานประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ สถาบันเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ การวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอจัดต้ังงบประมาณ การจัดหารายได้  การบริหารงานงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การติดตามตรวจสอบการประเมินผล       
การบริหารจัดการ    ของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบันและด าเนินการตามท่ีสภาสถาบันมอบหมายและปฏิบัติงานอื่นใด
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ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของสภาสถาบันหรือตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย  

2.3.2 ที่ต้ัง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วยสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขต 5 จังหวัด 

ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 
10 สถานศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการโดยมี
ส านักงานช่ัวคราวตั้งอยู่ท่ี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ 
1. งานแผนงานงบประมาณ 
2. งานความร่วมมือทั้งในและ  
    ต่างประเทศ 

รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3 

กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และ
สินทรัพย์ 

1. งานงบประมาณการเงินและบัญชี 
2. งานทรัพย์สิน พัสดุ และอาคาร 
    สถานที ่

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศกึษาภาคกลาง 3 
รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3 

ส านักผู้อ านวยการสถาบัน 

 
ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความ

ร่วมมืออาชีวศกึษา 

 
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

ส านักพัฒนากิจการนกัศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 
กลุ่มช่วยอ านวยการและเลขานุการ 

1. งานสารบรรณ 
2. งานวิเทศสัมพันธ ์
3. งานการตลาด 

 

ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การอาชีวศกึษา 

สถานศึกษาในสังกัด 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
และนิติการ 

1. งานบคุลากร ส่งเสริมวินัยและ 
    ระบบคุณธรรม 
2. งานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา 
 
 

กลุ่มตดิตามประเมินผล 
และสารสนเทศ 

1. งานติดตามและประเมินผล 
2. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   
    กิจการของสถาบัน 
3. งานระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ 

กลุ่มพัฒนากิจการนกัศึกษา 
- งานพัฒนากิจการนักศึกษา 
 

กลุ่มกิจการพิเศษ 
1. งานโครงการพิเศษ 
2. งานแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษา   
    และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

กลุ่มมาตรฐานและ 
พัฒนาหลักสูตร 

1. งานพัฒนาหลักสูตร   
    การเรียน การสอน 
2. งานทะเบียน 
3. งานวัดผลและประเมินผล 

กลุ่มประกันคณุภาพ 
  - งานประกันคุณภาพ 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
- งานวิจัย นวัตกรรม    
   สิ่งประดิษฐ์ 
 
 กลุ่มเครือข่ายวิชาการ 
- งานวารสารทางวิชาการ 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 

คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

วิทยาลัยเทคนิคสมทุรปราการ 

2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการอาชีวศกึษาภาคกลาง 3 
 



 

 

 

 

 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

IVEC3 

1 



 

 

 

 
 
 

 

 

นายอนันต์  พิมพ์โต่ง 

 



ท่ี วิทยาลัย
ข้าราชการครู 

(1)

ข้าราชการ 38 ค (2) 

(2)

ข้าราชการพลเรือน 

(3)

พนักงานราชการท่ัวไป 

(ครู) 

(4)

พนักงานราชการท่ัวไป 

(5)

ครูอัตราจ้าง 

(6)
รวมท้ังส้ิน

1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 76 2 0 7 1 33 119

2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก       27 2 0 4 0 9 42

3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 84 3 0 20 0 63 170

4 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 20 0 0 36 0 51 107

5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 114 0 0 8 3 63 188

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 52 1 0 7 2 23 85

7 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 9 0 0 15 0 6 30

8 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 60 1 0 19 0 34 114

9 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 30 0 0 22 3 1 56

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 11 1 0 4 0 0 16

รวม 483 10 0 142 9 283 927

(1) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก และ ข (ครู และผู้บริหาร)

(2) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) 

(3) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

(4) คือ พนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 (1) งานวิชาชีพเฉพาะ (ครู)

(5) คือ พนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 (1) งานประจ าท่ัวไป

(6) คือ ลูกจ้างช่ัวคราว ท าสัญญาจ้างต าแหน่งครู

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  | 61

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

จ านวนบุคลากรท้ังหมดจ าแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563



ท่ี วิทยาลัย
ผู้อ านวยการ 

(1)

รองผู้อ านวยการ

(2)

ครู

(3)

ครูผู้ช่วย 

(4)

พนักงานราชการ (ครู) 

(5)

ครูอัตราจ้าง

(6)

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน

(7)
รวมท้ังส้ิน

1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1 4 59 12 7 33 3 119

2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก      1 2 22 2 4 9 2 42

3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 1 4 79 0 20 63 3 170

4 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 4 15 0 36 51 0 107

5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 4 109 0 8 63 3 188

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 4 45 2 7 23 3 85

7 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 1 0 8 0 15 6 0 30

8 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 4 55 0 19 34 1 114

9 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 1 3 26 0 22 1 3 56

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 1 0 10 0 4 0 1 16

รวม 10 29 428 16 142 283 19 927

(1) (2) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ข 

(3) (4) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก 

(5) คือ พนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 (1) งานวิชาชีพเฉพาะ (ครู)

(6) คือ ลูกจ้างช่ัวคราว ท าสัญญาจ้างต าแหน่งครู

(7) คือ ข้าราชการพลเรืน พนักงานราชการท่ัวไป ข้าราชการ 38 8 (2)
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

จ านวนบุคลากรท้ังหมดจ าแนกตามต าแหน่ง  ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563



ท่ี

ต่ ากว่า

 ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ต่ ากว่า

 ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ต่ ากว่า

 ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ต่ ากว่า

 ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ต่ ากว่า

 ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0 26 50 0 76 0 6 1 0 7 0 3 0 0 3 0 30 3 0 33 0 65 54 0 119

2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก   0 16 11 0 27 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 9 0 0 9 0 30 11 0 41

3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 30 52 2 84 0 14 6 0 20 6 3 0 0 9 0 62 1 0 63 6 109 59 2 176

4 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0 4 16 0 20 0 35 1 0 36 0 0 0 0 0 0 15 5 0 20 0 54 22 0 76

5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 0 63 46 5 114 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 15 5 0 20 0 86 51 5 142

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 0 24 27 1 52 0 5 1 0 6 0 2 0 0 2 0 19 4 0 23 0 50 32 1 83

7 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 0 5 4 0 9 0 12 3 0 15 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6 0 22 8 0 30

8 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 21 39 0 60 0 17 2 0 19 0 1 0 0 1 0 32 2 0 34 0 71 43 0 114

9 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 0 15 15 0 30 0 20 2 0 22 0 3 0 0 3 12 18 0 0 30 12 56 17 0 85

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 5 6 0 11 0 4 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 7 0 16

รวม 0 209 266 8 483 0 125 16 0 141 6 13 1 0 20 12 205 21 0 238 18 552 304 8 882

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  | 63

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน

วิทยาลัย

พนักงานราชการท่ัวไป/ข้าราชการพล

เรือน/ข้าราชการ 38 ค (2)
ครูอัตราจ้างข้าราชการ พนักงานราชการครู



ท่ี วิทยาลัย
ช านาญการ

(1)

ช านาญการพิเศษ

(2)

เช่ียวชาญ

(3)

ไม่มีวิทยฐานะ

(4)
รวมท้ังส้ิน

1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 32 20 1 23 76

2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 17 3 0 7 27

3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 45 20 0 19 84

4 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 10 5 0 5 20

5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 27 39 3 45 114

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 18 16 0 18 52

7 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 1 1 0 7 9

8 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 27 22 0 11 60

9 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 12 6 0 12 30

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 8 2 0 1 11

รวม 197 134 4 148 483

(1) (2) (3) คือ วิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 39 

(4) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก ข ท่ียังไม่มีวิทยฐานะ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวิทยฐานะ  ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563



ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รวม

  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 760 720 150 1,630

  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 225 75      -   300

  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 1,215 1,540 80 2,835

  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 860 800 20 1,680

  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1,545 833 40 2,040

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา 610 465 40 1,115

  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 190 140 20 350

  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 740 660 40 1,440

  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 140 180      -   320

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 270 100      -   370

รวม 6,555 5,513 390 12,080

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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ปีการศึกษา 2564
                           วิทยาลัย

แผนรับผู้เรียนระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี  ปีการศึกษา 2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3



แผนรับ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ปี 2564 (คน)

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2559 2563 25

การบัญชี 2559 2563 25

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559 2563 25

การจัดการส านักงาน 2558 2563 25

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2557 2563 25

เทคโนโลยีการผลิต 2563 25

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2557 2563 20

เทคโนโลยียานยนต์ 2559 2563 20

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2558 2563 20

การจัดการส านักงาน 2561 20

 3. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559 20

เทคโนโลยียานยนต์ 2557 2563 20

เทคโนโลยีการผลิต 2563 20

เทคโนโลยีการเช่ือม 2560 20

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2563 20

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2560 20

การจัดการส านักงาน 2564 20

 7. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้า 2560 20

390

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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รวม

แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

 วิทยาลัย สาขาวิชา
 ปี พ.ศ. / สถานะหลักสูตร

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

 2. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 4. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 5. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา



ปวช. ปวส. ป.ตรี

1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 3,377 1,200 45 4,622 

2 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 409 279 0 688 

3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1,897 946 63 2,906 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1,684 708 13 2,405 

5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 116 83 0 199 

6 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2,763 1,821 83 4,667 

7 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 466 537 23 1,026 

8 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1,497 1,083 193 2,773 

9 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 545 111 0 656 

10 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 2,367 1,117 28 3,512 

รวมท้ังส้ิน 15,121 7,885 448 23,454 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ข้อมูลจ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี 

ระดับการศึกษา
รวมท้ังส้ินสถานศึกษาท่ี



เทคนิค

นครนายก

การอาชีพ

นครนายก

เทคนิค

ปราจีนบุรี

เทคนิค

สระแก้ว

เทคนิค

สมุทรปราการ

อาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา

เทคนิคบูรพา

ปราจีน

เทคนิค

ฉะเชิงเทรา

เทคนิคจุฬาภรณ์   

(ลาดขวาง)

เกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา

อุตสาหกรรม

ระดับ ปวช. 898             371             2,011           1,622         1,731           -              340             1,897           409                  -                          9,279                       

ระดับ ปวส. 538             69               1,212           708            741             -              377             946             270                  -                          4,861                       

ระดับ ป.ตรี 63               -              59               28             45               -              -              63               -                   -                          258                         

รวม 1,499          440             3,282          2,358         2,517          -              717             2,906          679                  -                          14,398                     

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ระดับ ปวช. 101             -              -              126            227             -              -              -              -                   -                          454                         

ระดับ ปวส. 29               -              -              47             42               21               -              -              -                   -                          139                         

ระดับ ป.ตรี -              -              -              -            -              -              -              -              -                   -                          -                          

รวม 130             -              -              173           269             21               -              -              -                  -                          593                         

พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

ระดับ ปวช. 392             158             580             563            927             1,005           110             -              -                   71                           3,806                       

ระดับ ปวส. 442             42               516             362            369             499             160             -              9                     -                          2,399                       

ระดับ ป.ตรี 130             -              24               -            -              13               23               -              -                   -                          190                         

รวม 964             200             1,120          925           1,296          1,517          293             -              9                     71                           6,395                      

ศิลปกรรม

ระดับ ปวช. 23               -              -              12             204             255             -              -              -                   -                          494                         

ระดับ ปวส. 24               -              -              -            -              77               -              -              -                   -                          101                         

ระดับ ป.ตรี -              -              -              -            -              -              -              -              -                   -                          -                          

รวม 47               -              -              12             204             332             -              -              -                  -                          595                         

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี  ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563

ประเภทวิชา / ระดับการศึกษา

วิทยาลัย

รวมท้ังส้ิน



เทคนิค

นครนายก

การอาชีพ

นครนายก

เทคนิค

ปราจีนบุรี

เทคนิค

สระแก้ว

เทคนิค

สมุทรปราการ

อาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา

เทคนิคบูรพา

ปราจีน

เทคนิค

ฉะเชิงเทรา

เทคนิคจุฬาภรณ์   

(ลาดขวาง)

เกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี  ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563

ประเภทวิชา / ระดับการศึกษา

วิทยาลัย

รวมท้ังส้ิน

คหกรรม

ระดับ ปวช. -              16               73               44             140             297             -              -              -                   -                          570                         

ระดับ ปวส. -              -              37               -            28               86               -              -              -                   -                          151                         

ระดับ ป.ตรี -              -              -              -            -              -              -              -              -                   -                          -                          

รวม -              16               110             44             168             383             -              -              -                  -                          721                         

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ระดับ ปวช. 83               -              99               -            148             127             16               -              -                   -                          473                         

ระดับ ปวส. 50               -              56               -            20               25               -              -              -                   -                          151                         

ระดับ ป.ตรี -              -              -              -            -              -              -              -              -                   -                          -                          

รวม 133             -              155             -            168             152             16               -              -                  -                          624                         

เกษตรกรรม

ระดับ ปวช. -              -              -              -            -              -              -              -              -                   45                           45                           

ระดับ ปวส. -              -              -              -            -              -              -              -              -                   83                           83                           

ระดับ ป.ตรี -              -              -              -            -              -              -              -              -                   -                          -                          

รวม -              -              -              -            -              -              -              -              -                  128                         128                         

รวม ปวช. 1,497          545             2,763          2,367         3,377          1,684          466             1,897          409                  116                         15,121                     

รวม ปวส. 1,083          111             1,821          1,117         1,200          708             537             946             279                  83                           7,885                      

รวม ป.ตรี 193             -              83               28             45               13               23               63               -                  -                          448                         

รวมท้ังส้ิน 2,773          656             4,667          3,512         4,622          2,405          1,026          2,906          688                  199                         23,454                     

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
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ผลการเบิกจ่าย ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 26,419,915              24,661,559              

1.  งบบุคลากร

   1.1  เงินเดือนข้าราชการ -                         735,546                   

   1.2  พนักงานราชการ 1,382,080                 1,490,328                 

   1.3  ลูกจ้างช่ัวคราว 690,000                   698,280                   

รวมงบบุคลากร 2,072,080                2,924,154                

2.  งบด าเนินงาน

     2.1  ค่าตอบแทน 14,554,000               15,026,845               

     2.2  ค่าใช้สอย 985,600                   1,111,500                 

     2.3  ค่าวัสดุ 890,881                   1,067,800                 

     2.4  ค่าสาธารณูปโภค 1,119,000                 410,400                   

     2.5  โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน 520,000                   2,100,860                 

           (ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ)

รวมงบด าเนินงาน 18,069,481              19,717,405              

3.  งบลงทุน

     3.1  ครุภัณฑ์ 2,153,354                 -                         

     3.2  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                         -                         

รวมงบลงทุน 2,153,354                -                         

4.  งบอุดหนุน 120,000                   120,000                   

5.  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 2,205,000                 1,400,000                 

6.  ส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 1,800,000                 500,000                   

หมายเหตุหมวดรายจ่าย

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564   70



1. ประมาณการรายรับ 24,661,559      บาท 100.00 %

1.1 เงินรายได้ของสถาบัน 14,152,825      บาท 57.39 %

     1.1.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63) 2,038,000     บาท

     1.1.2 รายรับท่ีคาดว่าจะได้ 12,114,825      บาท

1.2 เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีคาดว่าจะได้รับ 10,508,734      บาท 42.61 %

     1.2.1  งบบุคลากร 2,225,874        บาท

     1.2.2  งบด าเนินงาน 6,762,860        บาท

     1.2.3  งบลงทุน -                   บาท

     1.2.4  งบอุดหนุน 120,000          บาท

     1.2.5  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 1,400,000        บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 24,661,559      บาท 100.00 %

           3.1 งบบุคลากร 2.1  งบบุคลากร 2,924,154        บาท 11.86 %

           3.2 งบด าเนินงาน 2.2  งบด าเนินงาน 17,616,545      บาท 71.43 %

2.3  งบลงทุน -                   บาท 0.00 %

2.4  งบอุดหนุน 120,000          บาท 0.49 %

2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน 3,500,860        บาท 14.20 %

2.6 งบส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์ 500,000          บาท 2.03 %

ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                                                       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564   71



1. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  1.1 ภาคเรียนท่ี 2/2563 (ต.ค. 63 - เม.ย. 64) 448                   คน

 1.2 ภาคเรียนท่ี 1/2564 (พ.ค. - ต.ค. 64) 504                   คน

2. ประมาณการรายรับ 14,152,825         บาท 100.00 %

 2.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63) 2,038,000        บาท 14.40 %

 2.2 รายรับท่ีคาดว่าจะได้ 12,114,825         บาท 85.60 %
      2.2.1 ค่าลงทะเบียน
      -  ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต ทฤษฎี 3,427,200                บาท
      -  ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต ปฏิบัติ 2,570,400                บาท
      2.2.2 ค่าธรรมเนียม
      -  ค่าบ ารุงการศึกษา 3,619,625                บาท
      -  ค่าสมัคร 100,800                  บาท
      -  ค่าทะเบียนแรกเข้า 151,200                  บาท
      -  ค่าบัตรนักศึกษา 75,600                    บาท
      -  ค่าคู่มือนักศึกษา 75,600                    บาท
      -  ค่าปฐมนิเทศ 151,200                  บาท
      -  ค่าบ ารุงสุขภาพ, ห้องพยาบาล 95,200                    บาท
      -  ค่าบ ารุงห้องสมุด 190,400                  บาท
      -  ค่าสารสนเทศ 476,000                  บาท
      -  ค่ากิจกรรมวิทยาลัย 190,400                  บาท
      -  ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา 285,600                  บาท
      -  ค่าตรวจสุขภาพ 100,800                  บาท
      -  ค่าประกันของหาย 504,000                  บาท
      -  ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,800                  บาท

3. ประมาณการรายจ่าย 14,152,825         บาท 100.00 %

         3.1 งบบุคลากร 698,280             บาท 4.93 %

         3.2 งบด าเนินงาน 10,853,685         บาท 76.69 %
 -  ค่าตอบแทน 10,456,285              บาท
 -  ค่าใช้สอย 397,400                  บาท
 -  ค่าวัสดุ -                        บาท
 -  ค่าสาธารณูปโภค -                        บาท

         3.3 งบลงทุน -                    บาท 0.00 %
 - ครุภัณฑ์ -                        บาท
 - ส่ิงปลูกสร้าง -                        บาท

         3.4 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน 2,100,860           บาท 14.84 %
 -  โครงการตามแผนงานเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 2,100,860                บาท

    การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

         3.5 งบรายจ่ายอ่ืน 500,000             บาท 3.53 %

 -  ส ารองโครงการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 500,000                  บาท

ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                                                            แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564   72



รายการงบประมาณ จ านวนเงิน

1.  งบบุคลากร

     1.1  เงินเดือนข้าราชการ 601,146            

           -  ค่าตอบแทน 67,200              

           -  ค่าวิทยฐานะ 67,200              

     1.2  เงินเดือนลูกจ้างประจ า -                   

     1.3  ค่าจ้างพนักงานราชการ 1,490,328          

รวมงบบุคลากร 2,225,874        

จัดสรรงวดท่ี 1 จัดสรรงวดท่ี 2 จัดสรรงวดท่ี 3 

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

      2.1  ค่าตอบแทน 1,421,965          2,843,929        473,988          4,739,882       

      2.2  ค่าใช้สอย 157,763            315,527          52,588            525,878         

      2.3  ค่าวัสดุ 308,580            617,160          102,860          1,028,600       

      2.4  ค่าสาธารณูปโภค 123,120            246,240          41,040            410,400         

      2.5  ค่าสมทบประกันสังคม 17,430              34,860            5,810              58,100           

รวมงบด าเนินงาน 2,028,858        4,057,716       676,286         6,762,860       

3.  งบลงทุน

     3.1  ครุภัณฑ์ -                   -                 -                 -                 

     3.2  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                   -                 -                 -                 

รวมงบลงทุน -                 -               -               -               

4.  งบอุดหนุน

     4.1  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 120,000            -                 -                 120,000          

รวมงบอุดหนุน 120,000           -               -               120,000         

5.  งบรายจ่ายอ่ืนๆ

     5.1  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษา 1,275,000        -                 -               1,275,000        

           ด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม Innovative Technology 

           ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

     5.2  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาฯ 125,000           -                 -               125,000          

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 1,400,000        -               -               1,400,000       

รวมท้ังส้ิน  5,774,732        4,057,716       676,286         10,508,734     

                                                                                                   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564   

งบประมาณกลาง

2.  งบด าเนินงาน รวม

ตารางประมาณการงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

หมายเหตุ
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รวมงบประมาณรายจ่าย 2,225,874  6,762,860   -        120,000     1,400,000      10,508,734 14,152,825  24,661,559   

1.  งบบุคลากร

   1.1  เงินเดือนข้าราชการ 601,146     -              -         -            -                601,146      -              601,146        

           -  ค่าตอบแทน 67,200      -              -         -            -                67,200        -              67,200          

           -  ค่าวิทยฐานะ 67,200      -              -         -            -                67,200        -              67,200          

   1.2  เงินเดือนลูกจ้างประจ า -           -              -         -            -                -             -              -               

   1.3  พนักงานราชการ 1,490,328  -              -         -            -                1,490,328    -              1,490,328     

   1.4  ค่าจ้างช่ัวคราว -            -              -         -            -                -             626,280        626,280        

           -  ค่าครองชีพ -            -              -         -            -                -             72,000         72,000          

รวมงบบุคลากร 2,225,874  -            -        -           -               2,225,874   698,280      2,924,154    

2.  งบด าเนินงาน

     2.1  ค่าตอบแทน -           4,570,560   -        -           -               4,570,560   10,456,285  15,026,845   

     2.2  ค่าใช้สอย -           714,100      -        -           -               714,100     397,400      1,111,500    

     2.3  ค่าวัสดุ -           1,067,800   -        -           -               1,067,800   -             1,067,800    

     2.4  ค่าสาธารณูปโภค -           410,400      -        -           -               410,400     -             410,400       

รวมงบด าเนินงาน -           6,762,860   -               6,762,860   10,853,685  17,616,545   

3.  งบลงทุน

     3.1 ครุภัณฑ์ -            -              -                -             -              -               

     3.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -            -              -                -             -              -               

รวมงบลงทุน -           -            -        -           -               -            -             -             

4.  งบอุดหนุน

     4.1  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม -            -              -         120,000     -               120,000     -             120,000       

           การพัฒนาเทคโนโลยี

รวมงบอุดหนุน -           -            -        120,000     -               120,000     -             120,000       

5.  โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน

     5.1 โครงการตามแผนงานเพ่ือรองรับ -            -              -         -            1,400,000       1,400,000    2,100,860     3,500,860     

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

รวมรายจ่ายโครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระ

ของหน่วยงาน
-            -              -         -            1,400,000       1,400,000    2,100,860     3,500,860     

6.  งบส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบาย  ยุทธศาสตร์

    6.1  ส ารองโครงการรองรับ  นโยบาย -            -              -         -            -                -             500,000        500,000        

          ยุทธศาสตร์ 

รวมงบส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ -           -            -        -           -               -            500,000      500,000       

รายได้สถาบัน รวมท้ังส้ินหมวดรายจ่าย

                                                                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืนๆงบลงทุน งบอุดหนุน

เงินงบประมาณ

รวม งปม.
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รวมท้ังส้ิน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ

รวมงบประมาณรายจ่าย 2,225,874             6,762,860             -                      120,000               1,400,000             10,508,734           14,152,825           24,661,559           

1 งบบุคลากร

1.1  ข้าราชการ

   1.1.1  เงินเดือนข้าราชการ 601,146                 -                        -                        -                        -                        601,146                 -                        601,146                 

   1.1.2  ค่าตอบแทน 67,200                   -                        -                        -                        -                        67,200                   -                        67,200                   

   1.1.3  ค่าวิทยฐานะ                         67,200                   -                        -                        -                        -                        67,200                   -                        67,200                   

1.2  พนักงานราชการ

   1.2.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,490,328               -                        -                        -                        -                        1,490,328               -                        1,490,328               

1.3  ลูกจ้างช่ัวคราว   

    1.3.1  เงินเดือน -                        -                        -                        -                        -                        -                        626,280                 626,280                 

    1.3.2  ค่าครองชีพ -                        -                        -                        -                        -                        -                        72,000                   72,000                   

รวมงบบุคลากร 2,225,874             -                      -                      -                      -                      2,225,874             698,280               2,924,154             

2 งบด าเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

   2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน -                        150,000                 -                        -                        -                        150,000                 150,000                 

   2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน

        2.1.2.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการ -                        831,600                 -                        -                        -                        831,600                 -                        831,600                 

        2.1.2.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ -                        1,458,240               -                        -                        -                        1,458,240               -                        1,458,240               

        2.1.2.3 ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ -                        390,120                 -                        -                        -                        390,120                 -                        390,120                 

   2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสถาบัน

        2.1.3.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการ -                        360,000                 -                        -                        -                        360,000                 -                        360,000                 

        2.1.3.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ -                        480,000                 -                        -                        -                        480,000                 -                        480,000                 

        2.1.3.3 ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ -                        134,400                 -                        -                        -                        134,400                 -                        134,400                 

รายได้สถาบัน 
ท่ี รายการ

แหล่งรายจ่าย

งปม.รวมท้ังส้ิน
เงินงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  | 75

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564



รวมท้ังส้ิน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ

  2.1.4 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

       2.1.4.1  ค่าตอบแทนประชุมสภาสถาบัน

                 -  ค่าเบ้ียประชุมนายกสภาสถาบัน -                        24,000                   -                        -                        -                        24,000                   -                        24,000                   

                 -  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาสถาบัน -                        211,200                 -                        -                        -                        211,200                 -                        211,200                 

       2.1.4.2  ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการ

                -  ค่าเบ้ียประชุมประธานอนุกรรมการ -                        15,000                   -                        -                        -                        15,000                   -                        15,000                   

                -  ค่าเบ้ียประชุมอนุกรรมการ -                        216,000                 -                        -                        -                        216,000                 -                        216,000                 

  2.1.5  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                        300,000                 -                        -                        -                        300,000                 -                        300,000                 

  2.1.6  ค่าสอนพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี -                        -                        -                        -                        -                        -                        10,456,285             10,456,285             

รวมค่าตอบแทน -                      4,570,560             -                      -                      -                      4,570,560             10,456,285           15,026,845           

2.2 ค่าใช้สอย

   2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

         2.2.1.1  ค่าพาหนะเดินทาง -                        252,000.00             -                        -                        -                        252,000                 -                        252,000                 

         2.2.1.2  ค่าท่ีพัก -                        292,800.00             -                        -                        -                        292,800                 -                        292,800                 

         2.2.1.3  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม -                        30,000.00               -                        -                        -                        30,000                   -                        30,000                   

  2.2.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

        2.2.2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม -                        50,000.00               -                        -                        -                        50,000                   -                        50,000                   

  2.2.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                        31,200.00               -                        -                        -                        31,200                   212,400                 243,600                 

  2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

  2.2.5  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ

       2.2.5.1  ค่าสมทบประกันสังคมร้อยละ 5 -                        58,100               -                        -                        -                        58,100                   35,000                   93,100                   

       2.2.5.2  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างและยานพาหนะ -                        -                   -                        -                        -                        -                        150,000                 150,000                 

       2.2.5.3  ค่าประกันของเสียหาย -                        -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        

       2.2.5.4  ค่าถ่ายเอกสาร -                        -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมค่าใช้สอย -                 714,100           -                 -                 -                 714,100           397,400           1,111,500         

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564

ท่ี รายการ

แหล่งรายจ่าย

เงินงบประมาณ
งปม.รวมท้ังส้ิน รายได้สถาบัน 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  | 76



รวมท้ังส้ิน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ

2.3 ค่าวัสดุ

     2.3.1    วัสดุการศึกษา -                   923,800             -                   -                   -                   923,800             -                   923,800             

     2.3.4    วัสดุส านักงาน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

     2.3.5    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                   144,000             -                   -                   -                   144,000             -                   144,000             

     2.3.6    วัสดุก่อสร้าง -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

     2.3.7    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

     2.3.8    วัสดุคอมพิวเตอร์ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

     2.3.9    วัสดุงานบานงานครัว -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

     2.3.10  วัสดุยานพาหณะและขนส่ง -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

รวมค่าวัสดุ -                 1,067,800         -                 -                 -                 1,067,800         -                 1,067,800         

2.4  ค่าสาธารณูปโภค

     2.4.1  ค่าไฟฟ้า -                        282,400                 -                        -                        -                        282,400                 -                        282,400                 

     2.4.2  ค่าน้ าประปา -                        36,000                   -                        -                        36,000                   -                        36,000                   

     2.4.3  ค่าโทรศัพท์ -                        15,000                   -                        -                        -                        15,000                   -                        15,000                   

     2.4.4  ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                        30,000                   -                        -                        -                        30,000                   -                        30,000                   

     2.4.5  ค่าบริการโดเมนเนมรายปี 30,000                   -                        -                        -                        30,000                   -                        30,000                   

     2.4.6  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  -                        17,000                   -                        -                        -                        17,000                   -                        17,000                   

รวมค่าสาธารณูปโภค -                      410,400               -                      -                      -                      410,400               -                      410,400               

รวมงบด าเนินงาน -                      6,762,860             -                      -                      -                      6,762,860             10,853,685           17,616,545           

3 งบลงทุน

3.1 ครุภัณฑ์ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

3.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมงบลงทุน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564

ท่ี รายการ

แหล่งรายจ่าย

เงินงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564  | 77

งปม.รวมท้ังส้ิน รายได้สถาบัน 



รวมท้ังส้ิน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ

4 งบอุดหนุน

4.1  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี -                        -                        -                        120,000                 -                        120,000                 -                        120,000                 

รวมงบอุดหนุน -                      -                      -                      120,000               -                      120,000               -                      120,000               

5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน

5.1  แผนงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New 

S-curve, Thailand 4.0

-                        -                        -                        -                        1,168,890               1,168,890               1,675,880               2,844,770               

5.2  แผนงานยกระดับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจ       

ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล

-                        -                        -                        -                        106,110                 106,110                 88,600                   194,710                 

5.3  แผนงานพัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาค

ประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศ

-                        -                        -                        -                        75,000                   75,000                   50,000                   125,000                 

5.4  แผนงานจัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) 

ส าหรับอาชีวศึกษา
-                        -                        -                        -                        50,000                   50,000                   123,080                 173,080                 

5.5  แผนงานพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการ

บริหารจัดการแนวใหม่ (Modern  Management)
-                        -                        -                        -                        -                        -                        163,300                 163,300                 

รวมรายจ่ายโครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน -                      -                      -                      -                      1,400,000             1,400,000             2,100,860             3,500,860             

6 6. งบส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบบาย  ยุทธศาสตร์

6.1  ส ารองโครงการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ -                        -                        -                        -                        -                        -                        500,000                 500,000                 

รวมงบส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบบาย  ยุทธศาสตร์ -                      -                      -                      -                      -                      -                      500,000               500,000               
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564

ท่ี รายการ

แหล่งรายจ่าย

เงินงบประมาณ
งปม.รวมท้ังส้ิน รายได้สถาบัน 



รวมงบประมาณรายจ่าย -            -            -            -            1,400,000       1,400,000     2,100,860     3,500,860   

1.  แผนงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0

1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  -            -            -            -            347,090          347,090        32,610         379,700      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.2 โครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี -            -            -            -            292,500          292,500        -              292,500      ✓ ✓ ✓ ✓

1.3 โครงการวันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ -            -            -            -            -                -               25,000         25,000        ✓ ✓ ✓

1.4 โครงการอบรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-            -            -            -            91,500           91,500          -              91,500        ✓ ✓ ✓ ✓

1.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี -            -            -            -            -                -               9,750           9,750         ✓ ✓ ✓

1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ -            -            -            -            437,800          437,800        -              437,800      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.7 โครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 และ     

 ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-            -            -            -            -                -               140,400       140,400      ✓ ✓ ✓ ✓

1.8 โครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-            -            -            -            -                -               72,120         72,120        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.9 โครงการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต -            -            -            -            -                -               396,000       396,000      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.10 โครงการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -            -            -            -            * * -              * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.11 โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -            -            -            -            -                -               1,000,000     1,000,000   ✓ ✓ ✓ ✓

1.12 โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

-            -            -            -            *281,960 *281,960 -              *281,960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวม -            -            -            -            1,168,890       1,168,890     1,675,880     2,844,770   

2.  แผนงานยกระดับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สร้างสรรค์องค์กร" -            -            -            -            81,110           81,110          -              81,110        ✓ ✓ ✓ ✓

2.2 โครงการอบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ -            -            -            -            25,000           25,000          -              25,000        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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2.3
โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-            -            -            -            -                -               75,900         75,900        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพ่ือจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
-           -           -           -           -               

-               
12,700         12,700        

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวม -            -            -            -            106,110          106,110        88,600         194,710      

3.  แผนงานพัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ

3.1 โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -            -            -            -            -                -               50,000         50,000        ✓ ✓ ✓ ✓

3.2 โครงการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพ่ิมจ านวนสถาน

ประกอบการ

-            -            -            -            50,000           50,000          -              50,000        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.3 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน -            -            -            -            * * -              * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ -            -            -            -            25,000           25,000          -              25,000        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวม -            -            -            -            75,000           75,000          50,000         125,000      

4.  แผนงานจัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา

4.1 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี -            -            -            -            *153,000 *153,000 -              *153,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.2 โครงการการเพ่ิมศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต -            -            -            -            -                -               123,080       123,080      ✓ ✓ ✓ ✓

4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและ

บทความจากนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

-            -            -            -            *149,400 *149,400 -              *149,400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.4 โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 50,000          50,000          -              50,000        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวม -            -            -            -            50,000           50,000          123,080       173,080      
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5. แผนงานพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern  Management) 

5.1 โครงการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -            ** 475,800 -            -            -                ** 475,800 -              ** 475,800 ✓ ✓ ✓ ✓

5.2 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -            ** 385,200 -            -            -                ** 385,200 -              ** 385,200 ✓ ✓ ✓ ✓

5.3 โครงการประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา -            ** 850,000 -            -            -                ** 850,000 -              ** 850,000 ✓ ✓ ✓ ✓

5.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ (executive information 

system)
-            -            -            -            * 100,000 * 100,000 -              * 100,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.5 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -            -            -            -            -                -               -              -             ✓ ✓ ✓ ✓

5.6 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -            -            -            -            -                -               63,300         63,300        ✓ ✓ ✓ ✓

5.7 โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาน่าอยู่ น่าท างาน 100,000       100,000      ✓ ✓ ✓ ✓

  - จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ -            -            -            -            -                -               -              -             

  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ -            -            -            -            -                -               -              -             

  - ต่อเติมห้องเก็บเอกสารทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -            -            -            -            -                -               -              -             

  - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -            -            -            -            -                -               -              -             

  - ปรับปรุงและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ -            -            -            -            -                -               -              -             

  - ปรับปรุงอาคารส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ -            -            -            -            -                -               -              -             

รวม -            -            -            -            -                -               163,300       163,300      

หมายเหตุ :   * บูรณาการแผนงานและงบประมาณเข้ากับโครงการตามนโยบายของ สอศ.

              ** งบประมาณในโครงการท่ี 5.1 - 5.3  แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
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แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) 
 ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 

 

ลักษณะโครงการ : (√ ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (√ ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน  

แผนท่ี 4  
ประเด็นอุตสาหกรรมและ
บริการ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อท่ี 8 การปฏริูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย. 
 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบติัราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1.อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
  Education Eco-System : TVE2S) 
 
2.พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3.แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลังสอง 

-พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 
 
-ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งท่ัวประเทศ 
ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
-ปรับเปล่ียนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศวรรษท่ี 21 
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๑. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตามนโยบายหลักและพันธกิจของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องมีการเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับโลกาภิวัฒน์เพื่อจะพัฒนา บุคลากร
ด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นฟันเฟืองตัวส าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง การจัดการเรียน
การสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โดยรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และก าลังแรงงานในสถานประกอบการ  ได้มีโอกาสรับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
หรือสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีจะเป็นผลผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี  ดังนั้น หลักสูตรอาชีวศึกษาจะเป็นพลวัต ท่ีต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะ
เป็นผลต่อศักยภาพก าลังอาชีวศึกษาท่ีส าคัญของประเทศ ท่ีเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้ประเทศ  โดยจะต้องก้าวทันกับวิทยาการเทคโนโลยี  และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ท่ีจะเป็น Digital 
Hub ดังนั้น  จึงมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง และสาขา
ขาดแคลน (สาขาใหม่) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพท่ีบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และสถานประกอบการ 

2.2 ยกระดับและพัฒนามาตรฐานสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนทางวิชาการ 
ให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) และระเบียบ กฎหมาย และมีศักยภาพตามเกณฑ์การจัดต้ังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

2.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานทักษะสูงตาม
มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึง
ผลักดันให้สถาบันการอาชีวศึกษามีศักยภาพตรงตามเกณฑ์การรับรองจัดต้ังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1. จ านวนนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ปวส.จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

5,800 คน 

2. จ านวนนักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จาก
สถานศึกษาสังกดสถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

5,200 คน 

3. ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

345 คน 

4. ครูฝึกในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีท าความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

460 คน 

5. กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภายนอกอุตสาหกรรมและบริการ เสริมสร้างองค์
ความรู้ทักษะท่ีสอดคล้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

920 คน 

6. ประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
 

920 คน 
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4. ตัวชี้วัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1.จ านวนนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ปวส.จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  

5,800 คน 

2.จ านวนนักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จาก
สถานศึกษาสังกดสถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 

5,200 คน 

3.จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
และระดับปริญญาตรี (ทลบ.) 
 

 
23 หลักสูตร 

4.สัดส่วนของนักศึกษาท้ังหมดท่ีอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการฝึก
ทักษะพัฒนาศักยภาพ เสรอมสร้างสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมกรับการทดสอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ : จ านวนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 

5,800 คน 

เชิงปริมาณ : จ านวนของผู้เรียนอาชีวศึกษระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สถาบันการอาชีวศึกษา  
 

5,200 คน 
 

เชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) 
 

23 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของนักศึกษาท้ังหมดท่ีอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ท่ี
ผ่านการฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพ เสรอมสร้างสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมกรับการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

ร้อยละ 80  
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6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ และ

ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาอุตสาหกรรม 

1.1 ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1.2 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
( √ ) โอนจัดสรรให้สถาบัน  

2 ยกระดับศักยภาพสถาบัน
การอาชีวศึกษาท้ังในด้าน
การพัฒนาผู้บริหาร ครู     
ครูฝึกในสถานประกอบการ 
บุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนาของครู      
/คณาจารย์ 
2.2 จัดหาทุนส าหรับงานวิจัยของครู              
/คณาจารย์ 
2.3 ยกระดับด้านการวิจัย(วารสารการวิจัยท่ี    
อยู่ในฐานข้อมูล 
2.4 ยกระดับด้านการวิจัย (วารสารการวิจัยท่ี  
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
2.5 ยกระดับความสามารถครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
2.6 ยกระดับความสามารถผู้บริหาร 
2.7 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน 
2.8 ยกระดับศักยภาพผู้อ านวยการส านัก       
ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
2.9 ยกระดับศักยภาพผู้อ านวยการวิทยาลัย    
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
2.10 ยกระดับความสามารถด้านภาษา 
(CEFR)/ข้อสอบมาตรฐาน 
2.11 ยกระดับการบริหารจัดการของบุคลากร
ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
2.12 ยกระดับการบริหารจัดการด้านกฎหมาย  
/อนุบัญญัติ 
2.13 ยกระดับผู้ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2.14 ยกระดับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2.15 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ
สถาบัน) 
2.16 ส่งเสริมการประกับคุณภาพภายใน(ระดับ
หลักสูตร 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(√  ) โอนจัดสรรให้สถาบัน 
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ท่ี กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.17 ยกระดับการบริหารจัดการภาระงานสอน 
(จัดท าเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอน 
2.18 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบัน 
2.19 การประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
2.20 การประชุมวิชาการของนักศึกษา 
 

3 สนับสนุนการด าเนินการเพื่อ
จัดต้ังสถาบันการ
อาชีวศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริม 
สนับสนุน เตรียมความ
พร้อมรับการทดสอบ
มาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

3.1 จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
3.2 การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักศึกษา 
3.3 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
( √ ) โอนจัดสรรให้สถาบัน 

 
๗. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

      ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โครงการ ยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
 รายการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative 

Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 
ประเภทงบ  (    ) งบด าเนินงาน  (   ) งบเงินอุดหนุน  (  √  ) รายจ่ายอื่น 

 จ านวนเงินงบประมาณ  29,316,400 บาท  (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายศิริ  จันบ ารุง 
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081-982-2084 
ชื่อ – นามสกุล  นายอนันต์  พิมพ์โต่ง 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
เบอร์ติดต่อ  (มือถือ)  081-453-2152 
 
 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
พื้นที่ด าเนนิงาน : (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนราชด าเนินนอก) 
    (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนรามอินทรา) 

  (   ) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
  (√ ) สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.๑ ตอบสนองตัวช้ีวัดแนวทางในการเพิ่มความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับท่ี 60 
10.2 มีหลักสูตรวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานทักษะสูง 

คุณลักษณะท่ีตรงตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการของสถานประอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ 

10.3 ส่งเสริมการพัฒนาประเทศในภาพรวม สู่เป้าหมาย นโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบัน ในการขับเคล่ือนประเทศไทย
เข้าสู่ THAILAND  4.0 

 
11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
       11.1 ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ในการประเมินประสิทธิผลโครงการ 
       11.2 ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาแต่งต้ังมอบหมาย 
       11.3 ประเมินคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโดยรูปแบบดังนี ้
                - ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบบสอบถาม แบบส ารวจ 
       - ประเมินคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลเช่น
แบบทดสอบ แบบสังเกตุพฤติกรรมและการสัมภาษณ์เป็นต้น 
 
12. การรายงานผลการด าเนินงาน 
       12.1 รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSCR) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (รายงานทุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามท่ีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด)  
       12.2 รายงานให้ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ทุกส้ินเดือน และรายไตรมาส 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

……………………………….….…………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 



 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
  แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
๑.  ชื่อโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ        

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๒.  กิจกรรมย่อย  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.   สถานที่   สีดา รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก 

๔.   ผู้รับผิดชอบ   ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๕.   ระยะเวลา มิถุนายน  ๒๕๖๔  –  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๖.   ตอบสนองนโยบาย 
  มติคณะรัฐมนตรี     แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มจังหวัด   อื่นๆ 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานท่ี..................................... 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน    มาตรฐานท่ี......................................  
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  (ใช้ ๓ ห่วง ๒  เงื่อนไข) 
  พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 

๗.   สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีได้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีช านาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี รวมท้ังให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งหน้าผลิตก าลังคนด้านกึ่งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและ
เทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นก าลังของประเทศชาติ  
 เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างของระดับการศึกษาอื่นๆ ท้ังด้านระบบ
การศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยท าให้นักศึกษามีความเข้าใจมีความ
พร้อมและมีความตระหนักในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติและสร้างทัศนคติท่ีดีด้วยเหตุผลดังกล่าว  สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  จึงจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแนะน าข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นและประพฤติตนได้ถูกต้องตลอดการเป็นนักศึกษาและเป็นการช่วยให้นักศึกษา มีความพร้อม      
อันเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการแนะน าบุคลากร            
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้ได้รู้จักอีกด้วย 

๘.  วัตถุประสงค ์

๘.๑ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้และเข้าใจนโยบายวัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๘.๒. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเขา้ใจถึงขอบข่ายของหลักการวิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่างๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๘.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหาร ครู  อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน           
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 



 

๙.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔๑๖ คน  ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  ๙.๑.๒ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบัน                   
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนได้มีความรู้มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิตในสถาบัน     
ได้อย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๙.๒.๒ นักศึกษาใหม่มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและมีความเป็นผู้น าพร้อมท้ังเรียนรู้อยู่
ด้วยได้ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  ๙.๒.๓ นักศึกษามีการเรียนรู้แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันมีความรักความสามัคคีในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๙.๓  เชิงเวลา 
  การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

๑๐.  วิธีการด าเนินการ 

 ๑๐.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๑๐.๒  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑๐.๓  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑๐.๔  สรุปผลการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๒. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน  มิ ถุ น ายน   ๒๕๖๔   – เดือน  สิ งหาคม ๒๕๖๔   ณ   สถาน ศึกษาใน สังกั ดสถาบั น                   
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 



 

๑๓. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๓๗๙,๗๐๐   บาท   
 - งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๓๗๙,๗๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๑๓.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  (๒ คน x ๒ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท)             รวม     ๗,๒๐๐  บาท 
๑๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร      รวม   ๑๕,๐๐๐  บาท 
๑๓.๓  ค่าอาหาร 

  ๑๓.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ  ๑๘๐ บาท 
    (๔๗๖ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)  รวม    ๘๕,๖๘๐ บาท 
  ๑๓.๓.๒  ค่าอาหารเย็น  มื้อละ  ๒๕๐ บาท 
    (๔๗๖ คน x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)           รวม  ๑๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๓.๓.๔  ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๕๐ บาท 
    (๔๗๖ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)  รวม   ๔๗,๖๐๐  บาท 
 ๑๓.๔  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                 รวม 115,220  บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            ๓๗๙,๗๐๐ บาท 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๔.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๕.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑๕.๑ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ  สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้
ไว้ถึงรุ่นต่อไป 
 ๑๕.๒ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
   แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  : สร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี  
2.  สถานที่  : สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
3. ผู้รับผิดชอบ  : งานกิจการนักศึกษา 
4. ก าหนดการ : 15 มีนาคม 2564 
5. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 ☒ นโยบายรัฐบาล ขอ้ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
☒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 
     ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
☒ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     ด้านการเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
☒ มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
     ☒  พอประมาณ  ☒ มีเหตุผล        ☒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
     ☒ เงื่อนไขความรู้     ☒ เงื่อนไขคุณธรรม 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี                       

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2557  โดยนักศึกษา           
ท่ีจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ถือเป็นบัณฑิตรุ่นท่ีสาม เพื่อให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท  ในสังคม ให้เป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่าและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับ
ประเทศ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้ความส าคัญในคุณภาพของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา         
จากสถาบันฯเปน็อย่างยิ่ง   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อเสริมให้นักศึกษาเข้าใจ          
และพร้อมท่ีจะรับใช้สังคมในช่ือ บัณฑิตนักปฏิบัติ  และสร้างช่ือเสียงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3        
ให้เป็นเลิศในด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชาติ สืบต่อไปในภายภาคหน้า 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา ให้แก่ผู้ท่ีจะ

ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
7.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตหลังจากส าเร็จการศึกษา 
7.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดสายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งในสถาบันฯ 

 
8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1  ผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน   40   คน 
 8.1.2  ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี สถาบันฯ/สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน   50   คน 
 8.1.3  นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในส้ินปีการศึกษา 2562  จ านวน 219  คน 



 

 8.1.4  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  191  คน 
 8.1.5  ส่ือมวลชน  จ านวน   10  คน 
         รวมทั้งส้ิน           จ านวน      510     คน  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1.นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 เกิดความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของ

การเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา 
 8.2.2. นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีทักษะแนวคิดส าหรับการประกอบอาชีพหรือ

ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น  
 8.2.3.สร้างความรู้จักกันภายในสาขาเดียวกันหรือภายนอกสาขา เพื่อให้สามารถพึ่งพากันได้ในอนาคต 
9. แผนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ     

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ     

3.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ     

3.  ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ     

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ     

 
10. งบประมาณ 

โครงก าร  สร้ างพ ลั งบั ณ ฑิ ต อ า ชี ว ศึกษ าสู่อ น าคต  (ปั จฉิ มนิ เท ศ )  นั ก ศึ กษาปริญ ญ าตรี  
ประจ าปีการศึกษา พ .ศ.2563 มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ รวมท้ังส้ินจ านวน  292,500 บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจาก 2 ส่วน คือ 1. เงินสมทบกิจกรรมของนักศึกษา  
2.งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติใช้จ่ายตามรายการ 
ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม    จ านวน   51,000  บาท 
  (510 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

10.2 ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน   91,800  บาท 
  (510 คน x 180 บาท x 1 มื้อ) 

10.3 ค่าอาหารเย็น     จ านวน  127,500  บาท 
  (510 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 
 10.4 ค่าตอบแทนวิทยากร               จ านวน      7,200   บาท 
  (2 คน x 1,200 บาท x คนละ 3 ช่ัวโมง) 

10.5 ค่าวัสดุและเอกสาร ส าหรับโครงการ   จ านวน     10,000 บาท 



 

10.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     จ านวน              5,000   บาท 
                      รวมทั้งส้ิน     292,500 บาท 

ที่มาของงบประมาณ 
1.  งบประมาณจากสถาบันฯ    จ านวน   226,800 บาท 
2. งบประมาณจากการระดมทรัพยากรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน     65,700 บาท 

รวมทั้งส้ิน   292,500 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ               
11. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

11.1 การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
11.2 การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 12.1 นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน ความภาคภูมิใจ ต่อสถาบันฯ 
อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
 12.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การน าความรู้ ท่ีได้รับจาก
โครงการในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
 12.3 นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การพบปะ/รู้จัก บุคคลเพิ่ม
มากขึ้น อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา พ .ศ.2563 ให้สามารด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ รวมถึงงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ ตามท่ีผู้รับผิดชอบโครงการเสนอไว้ในรายละเอียดโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
  แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
๑. ชื่อโครงการ วันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๒.  สถานที่   สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษา  

๔.  ระยะเวลา มิถุนายน ๒๕๖๔  –  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๕.  ตอบสนองนโยบาย 
  มติคณะรัฐมนตรี     แผนพัฒนาเศรษฐกิจ         กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มจังหวัด           อื่นๆ 
หัวข้อเรื่อง  การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานท่ี..................................... 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน     มาตรฐานท่ี ๒ ข  ตัวบ่งช้ี (๓)  
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  (ใช้ ๓ ห่วง ๒  เงื่อนไข) 
  พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีได้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีช านาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
มุ่งหน้าผลิตก าลังคนด้านกึ่งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและเทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นก าลังของ
ประเทศชาติ  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เล็งเห็นส่ิงส าคัญของพิธีไหว้ครู ซึ่ งเป็นประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของ “ครู” ผู้เป็นผู้ให้ตลอดกาลและมี
ความรักและอยากให้ “ศิษย์” ประสบผลส าเร็จเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

๗. วัตถุประสงค ์
 ๗.๑. เพื่อให้นักศึกษาร าลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
 ๗.๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์ 
 ๗.๓  เพื่อสร้างความเคารพรักและความเข้าใจอันดีงามระหว่าง ครู อาจารย์กับศิษย์ 
 ๗.๔  เพื่อสร้างเสริมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ 
  ๘.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔๗๖ คน  ได้เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๘.๑.๒ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐ คน 



 

  ๘.๑.๓ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๑๔  คน   

๘.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๘.๒.๑ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์และรู้จักประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามคงรักษาไว้ตลอด 
  ๘.๒.๒ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันได้
แจ้งให้ผู้มีเกียรติรับเชิญ  ได้รู้และเข้าใจในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมและ
ความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมวันไหว้ครู 
   ๘.๒.๓ นักศึกษาได้มีความตระหนักในการแสดงออกการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
บุคลิกภาพ  และพิธีวันไหว้ครู ซึ่งจะน าทางให้นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
  การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ   

๙. วิธีการด าเนินการ 

 ๙.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๙.๒  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๙.๓.  จัดโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 ๙.๔.  สรุปผลการโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  –  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ  สีดารีสอร์ท 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   25,000    บาท 
 จากงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  รวมท้ังส้ิน  25,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

๑๒.๑  ค่าเครื่องบวงสรวง       รวม      ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒  พิธีสงฆ์ (ชุดละ ๑,๐๐๐ x ๙ รูป)     รวม      ๙,๐๐๐ บาท 



 

 ๑๒.๓  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร      รวม      5,000 บาท 
 ๑๒.๔  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม      6,000 บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑๔.๑  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ  สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
นี้ไว้ถึงรุ่นต่อไป 
 ๑๔.๒  นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

  แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           
  ตามยุทธศาสตร์        

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักการส าคัญ ๓ ประการ 
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับ
การตรวสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ต่อมาพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้การประกันคุณภาพมีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
     ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีท้ัง ๗ แห่ง  
     ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

๘.๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการ
พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
๘.๓  เชิงเวลา 
 ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดการอบรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในจัดอบรม 
 ๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดอบรม    รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๒ ค่าวัสดุ       รวม    ๒๕,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน  (๘๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ มื้อ)  รวม    ๑๒,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๔ ค่าอาหารว่าง  (๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๖ มื้อ)   รวม    ๑๐,๕๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการท าแฟ้มของสถานศึกษา   รวม    ๓๔,๐๐๐ บาท 
                                                        รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทกุรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 



 

 ๑๓.๓  การตรวจสอบแฟ้มประเมินและข้อมูลของสถานศึกษา 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

    ๑๔.๑  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ภาคนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้จัดท าคู่มือการท าภาคนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี 
๒๕๖๑ และมีการปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ เมื่อปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าภาคนิพนธ์ และจัดท าภาคนิพนธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จ านวน ๔๕ คน 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
๘.๑.๒ คู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 ๘.๓  เชิงเวลา 

 พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจัดท าคู่มือการ

ท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            

๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             

๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. สรุปผลและรายงานผล             

 
๑๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  จ านวนเงิน   ๙,๗๕๐   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 
 ๑๒.๑.๑  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดประชุม    รวม   ๓,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาทx ๑ มื้อ x ๔๕ คน)  รวม   ๓,๖๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๓  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน) รวม   ๓,๑๕๐ บาท 
                                                    รวมทั้งสิ้น  ๙,๗๕๐  บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การติดตาม 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  จัดท าคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

  
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1        หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี 
รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เป็นสถาบันในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี  จึงได้จัดท าโครงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน ๑ สาขาวิชา  
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้สอดคล้องกับความต้องการ      
7.2  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       7.3  เพื่อสนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
                พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการจ านวน  ๑  สาขาวิชา ได้แก่ 
  8.1.5  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

8.2 เชิงคุณภาพ 
              8.2.1  เสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  8.2.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     9.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

9.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
9.3 สถานที่ด าเนินโครงการ  :  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

๑๐. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๔๓๗,๘๐๐    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๔๓๗,๘๐๐  บาท  (ส่ีแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน) 
 10.1   ค่าเบี้ยประชุม                รวม  ๒๓๖,000 บาท 

(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ) 

 ๑๐.2   ค่าเดินทาง                รวม  ๑๘๘,๘๐๐ บาท 
(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ) 

 11.4  ค่ารูปเล่มรายงาน  (400 บาท x หลักสูตรละ 5 เล่ม x 4 หลักสูตร) รวม   8,000 บาท 
 ๑๑.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม   5,000 บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
11.1  ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ 
11.2  สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       11.3  สนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน 
 
 
 
 



 

12. การติดตามและประเมินผล    
   เครื่องมือประเมินผล              :    การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   ระยะเวลาในการประเมินผล     :   ระหว่างด าเนินกิจกรรม /หลังเสร็จส้ินโครงการ 
   ประเมินการจัดกิจกรรม          :    ผู้เช้าร่วมกิจกรรม 
   ผู้ติดตามผล   :   งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
                                              สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) 
ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
การบริหาร  โดยเปิดการเรียนการสอน  จ านวน  ๑๖  สาขาวิชา  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  นั้น 

เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๒และ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3 จึงจัดโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ขึ้น 

๗. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่อด าเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง 
 2.  เพื่อร่วมแสดงความยินดี สร้างความประทับใจกับบัณฑิตท่ีเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 4.  เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน 
 5.  เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแล้วเกิดความประทับใจ ภาคภูมิใจในสถาบัน และมีโอกาส
พบปะกับนักศึกษาปัจจุบัน 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 

๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบัณฑิต  เข้าร่วมโครงการโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   จ านวน  ๔๐๐  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
๘.๒.๑ บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  ได้อย่างถูกต้อง 
๘.๒.๒ นักศึกษาสามารถเรียน/ศึกษาได้ด้วยตนเองจากส่ือ online ได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๘.๓ เชิงเวลา 
         การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
 9.3  จัดโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
 9.4  สรุปผลและประเมินผลโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
  
10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  -  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๑๔๐,๔๐๐ บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๑๔๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ๑2.๑  ค่าอาหาร 
  ๑2.๑.๑  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐  บาท x ๑ มื้อ x ๔๐๐ คน)  รวม    ๓๒,000 บาท 
  ๑2.๑.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๐๐ คน) รวม    ๒๘,000 บาท 
 12.4  ค่าสถานท่ี       รวม    ๒0,000 บาท 



 

 12.4  ค่าด าเนินงานของบุคลากร (๓๐ คน x ๔ วัน X ๔๒๐ บาท )  รวม    ๕๐,๔00 บาท 
 ๑2.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1๔.1  ครู  บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒และ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี                                                 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1        หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
                 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระ ดับ
เทคโนโลยี 
                  รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี ส าหรับหลักสูตรท่ีเปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน ๓ ปี นับแต่วันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ  
                 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เป็นสถาบันในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี  และมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นและด าเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  จึงจัดท าโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ ขึ้น 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพใน

ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 256๔ 

๗.๒  เพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา                   
256๔ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗.๓  เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง ปริญญาตรี               
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 256๔ ได้ทันในภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา                          
256๔ 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       - สถานศึกษาเข้ารับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา  จ าวน 3 สถานศึกษา 

      - หลักสูตรท่ีรับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด ๕ 
หลักสูตร 

      - ผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจในการรับการประเมิน
ความพร้อม  จ านวน 50 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ผู้บริหาร  คณาจารย์ มีความเขาใจในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
  การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 9.3  รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 9.4  ประเมินผลและสรุปผลโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 

10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 25๖๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
              ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   72,120    บาท   
       งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   72,120 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึง่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 ๑2.1  ค่าอาหาร 
  ๑2.2.๑  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐  บาท x ๒ มื้อ x ๘๐ คน)  รวม   ๑๒,๘00 บาท 
  ๑2.2.๒  ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๘๐ คน)  รวม   ๑๑,๒00 บาท 
  12.2.3  ค่าอาหารเย็น (๘๐ บาท x 1 มื้อ x ๘๐ คน)  รวม   ๖,๔00    บาท 
 12.3  ค่าท่ีพักคณะท างาน  (๙ คน x 1 คืน x ๘๐๐ บาท)   รวม   7,200   บาท 
           ๑๒.2  ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างาน (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)  รวม   4,320   บาท 
           ๑๒.3  ค่าเดินทางคณะท างาน (๙ คน x 800 บาท x 2 วัน)   รวม  7,200    บาท 
  12.4  ค่าเอกสาร       รวม  ๕,000    บาท 
  ๑๒.5  ค่าของท่ีระลึกคณะกรรมการ (12 กระเช้า x 1,500 บาท)  รวม 18,๐๐๐    บาท 

  รวมทั้งสิ้น  72,๑20  บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
  

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         14.1  ผู้บริหาร ครู คณาจารย์  เข้าร่วมโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔  
         14.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี   1    หัวข้อ  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี 
รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เป็นสถาบันในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี  จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.2  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       7.3  เพื่อสนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 

หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
๑. เทคโนโลยีไฟฟ้า        วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๒. เทคโนโลยีการเช่ือม    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

8.2 เชิงคุณภาพ 
              8.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  8.2.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 9.3  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 9.4  สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

10. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๑ พ.ศ 256๒ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม 25๖๓  – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๓๙๖,๐๐๐   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๓๙๖,๐๐๐  บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 
 12.1   ค่าเบี้ยประชุม                รวม  ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

 (คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ) 
 (คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๓๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๑ คณะ) 

 ๑2.2   ค่าเดินทาง                รวม  ๑๗๖,000 บาท 
 (คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ) 
 (คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๓๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ) 

 12.4   ค่าเอกสารท่ีใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร    รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑2.๕  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม   ๒๐,000 บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 



 

 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1๔.1  ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ 
1๔.2  สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       1๔.3  สนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ    สอนภาษาจีนในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   ( / )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  
2. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท 
ถังฟง เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ในการท าโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ 
(จีน-ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

สถานศึกษามีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาจีน เพื่อการเตรียมความพร้อมก็
นักศึกษาท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-ไทย) แต่สถานศึกษาในสังกัด       
ยังขาดก าลังคนท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญทางด้านภาษาจีนในการส่ือสาร สถาบันฯ   จึงจัดโครงการสอนภาษาจีน      
ในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้น เพื่อสนองตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ท่ีจะเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-
ไทย)  
๗. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่ือสารภาษาท่ี ๓ (ภาษาจีน) และการเตรียมความ
พร้อมในการร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-ไทย) ในการไปศึกษายังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้ในคณะท่ีร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตร    
ทวิวุฒิ (จีน-ไทย) ท้ังในด้านการส่ือสารและการเรียนรู้วัฒนธรรม 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       นักศึกษาท่ีร่วมโครงการท้ังหมด  ๒๐ – ๔๐ คน / วิทยาลัย 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคณุภาพ 
             ผู้เรียนท่ีร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       ๑  ภาคเรียนการศึกษา 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑.หนังสือน าส่งขอความอนุเคราะห์ครูสอนวิชาภาษาจีน และตารางสอน 
 ๙.๒.เดินทางไปสอนยังวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้การภาษาจีนในระบบ แพลตฟอร์ม 
https://info.tangce.cn/common/index.action บทเรียนท้ังหมด ๑๖ บท 
 ๙.๓.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๑ พ.ศ 256๒ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
ระยะเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา และห้องเรียนภาษาจีนในแต่ละวิทยาลัยในสังกัด 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ...............   บาท   
งบประมาณของ................................................ รวมท้ังส้ิน....................  บาท (....................................................) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุ................... 
  ๑๒.๑.๑  .......................  รวม   ................ บาท 
  ๑๒.๑.๒  .........................  รวม   ................ บาท 
           ๑๒.๒  ค่าตอบแทน.......................  รวม   ................ บาท 
           ๑๒.๓  ค่าเดินทาง........................  รวม   ................ บาท 
  ๑๒.๔  .....................................  รวม   ................ บาท 
                                                    รวมทั้งสิ้น  ...............  บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒   การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ๑๔.๑  การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
          ๑๔.๒  ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

https://info.tangce.cn/common/index.action


 

 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๒.  สถานที่      ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จังหวัดนครนายก        . 

๓.  ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานพัฒนากิจการนักศึกษาส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบัน     
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  . 
๔. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ( ✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( ✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( ✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓  
                           มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ  

                             ตัวบ่งชี้ที่ (๕.๑) การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ       
สถาบัน  

  ตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน    แผนงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 
    

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรม
นักศึกษา เช่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2552 มีให้ไว้ ดังนี้  “ขอสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในฐานะเป็นกิจกรรม เสริมหลักสูตร โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝัง คุณธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความเจริญงอกงาม ท้ังด้าน สติปัญญา 
ร่างกาย และจิตใจ” มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม โดย
อาจจัดต้ัง องค์กรการบริหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการท ากิจกรรมของนักศึกษา เช่นจัดต้ังสโมสรนักศึกษา เป็น
ต้น เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนตนเอง ในการท างานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี ส่งเสริมความ สามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และต้องค านึงถึงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก าร พ.ศ.
2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ด้านนักศึกษา ตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) เกี่ยวข้องกับ
การท ากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อตัว ของนักศึกษาเอง การบริหารงานกิจการนักศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีส าคัญใน
การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง สมรรถนะแก่นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีบทบาทในการ

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

พัฒนานักศึกษา การรักษาระเบียบวินัย และ การบริการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ  เพื่อสร้าง
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีเป้าหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต
และและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ 
การอาชีวศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอาชีวศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ ยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นศูนย์กลางภาคีการพัฒนามีส่วนรวมทุกขั้นตอน
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตาม
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านแผนงานผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0  
          จากเหตุผลและความส าคัญจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้นในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องของสถาบันใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

๗. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
2. เพื่อสนับสนุนด าเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาในด้านการบริการท่ัวไปเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของกิจกรรม

ต่างๆ ของนักศึกษา 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       จัดสวัสดิการด้านการบริการท่ัวไปให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 448 คน ได้แก่ 

8.1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้แก่จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
คู่มือนักศึกษา  

8.1.2 ด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การประกันอุบัติเหตุ การ
ดูแลป้องกันและบ ารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล 

8.1.3 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการท่ัวไปเช่นระบบสารสนเทศ ห้องสมุด 
สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา  

 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
             นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้รับบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับการ
บริการท่ัวไปอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       สามารถด าเนินการภายใต้ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานและสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของรัฐ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน ๒๔๔ ใบ และส่งมอบแก่นักศึกษาจ านวน ๒๔๔ คนภายใน
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 



 

 2. จัดท าคู่มือนักศึกษาและส่งมอบแก่นักศึกษาจ านวน ๒๔๔ คน 
 3. ให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การประกันอุบัติเหตุ การดูแล

ป้องกันและบ ารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล 
4. ให้บริการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการท่ัวไปเช่นระบบสารสนเทศ ห้องสมุด 

สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา 
 
๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
 เดือน ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   1,000,000    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๑,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑.๑  จ้างเหมาจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ๒๔๔ ใบ x 1๐0 บาท      รวม      24,400  บาท 
           12.1.2  จัดสวัสดิการสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี รวม  475,600  บาท 
                       การประกันอุบัติเหตุ การดูแลป้องกันและบ ารุงสุขภาพ  
                       การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล 

12.1.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการท่ัวไปเช่นระบบสารสนเทศ    รวม    500,000  บาท 
            ห้องสมุด สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา  

                                                              รวมทั้งสิ้น    1,000,000  บาท   
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  จากการสังเกตุ 

 ๑๓.๒  จากความคืบหน้าในการด าเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ๑๔.๑  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ของนักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๔๔ คน 
          ๑๔.๒  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถส่งมอบบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ให้แก่นักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๔๔ คน ได้ทันก าหนดการ 

 



 

 
๑. ชื่อโครงการ ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี 
๒.  สถานที่     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   
๔. ลักษณะโครงการ ( ✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ( ✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( ✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( ✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ และ มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีคิดค้นโดยนักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนประเทศต่อไปใน อนาคต และการแปลงนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกสู่ท้องตลาด 
จึงได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยเปิดพื้นท่ีในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงได้จัดท า
ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีขึ้น โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีเป็นอนาคตของชาติได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์      
สู่นวัตกรรม ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยอย่างมีทักษะและมีเหตุผล ใน
รูปแบบของการแข่งขันและประกวดผลงาน 

๗. วัตถุประสงค์ 

             ๗.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓  ได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัย 
         ๗.๒ เพื่อแสดงผลงานในการเสริมสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
       ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ  จ านวน   ๙๖  คน 
  (จ านวน ๗ วิทยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน) 
 ๘.๑.๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ      จ านวน   ๑๗  คน 
  (จ านวน ๗ วทิยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๑ คน) 
 ๘.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ       จ านวน  ๑๘  คน 
 ๘.๑.๔ ฝ่ายด าเนินการ       จ านวน   ๒๐  คน 
      รวมทั้งสิ้น    จ านวน ๑๓๔  คน 
       ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๘.๒.๑ มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยท่ีคิดค้นโดยนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัด 
 ๘.๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย อย่างมีคุณภาพ 
       ๘.๓  เชิงเวลา 
       เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยของบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๑๐. การด าเนินการ 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            

๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             

๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  จ านวนเงิน  ๒๔๘,๓๖๐ บาท   
              งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๒๔๘,๓๖๐ บาท (สองแสนส่ีหมื่นแปดพันสาม
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๑2.๑  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑๘ คน      รวม    ๑๒,๙๖๐ บาท 
              (๑๘ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน)  

     ๑2.๒  ค่าท่ีพัก (๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน x ๙ ห้อง)             รวม    ๒๑,๖๐๐ บาท 



 

        ๑2.๓  ค่าเดินทาง (๒,๐๐ บาท x ๑๘ คน)    รวม    ๓๖,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๔  ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์  ส่ือ โสต    รวม    ๓๐,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๕  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๖  ค่าเบี้ยเล้ียง 
      ๑2.๖.๑  ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างาน     รวม    ๒๕,๒๐๐ บาท 
    (๓ วัน x วันละ ๔๒๐ บาท x ๒๐ คน)  
     ๑2.๖.๒  ค่าเบี้ยเล้ียงนักศึกษาเจ้าของผลงาน 
    (๕๑ ผลงาน x ๒ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ วัน)  รวม    ๑๘,๓๖๐ บาท 
     ๑2.๖.๓  ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    (๕๑ ผลงาน x ๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๑ วัน)  รวม    ๑๒,๒๔๐ บาท 
     ๑2.๗  เงินรางวัล (๑๐,๐๐๐ บาท x ๘ ประเภท)             รวม    ๘๐,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๘  ค่าจัดท าโปสเตอร์ (๖๐๐ บาท x ๕๑ ผลงาน)   รวม    ๓๐,๖๐๐ บาท 
     ๑2.๙  ค่าวัสดุและค่าจัดท าเกียรติบัตร               รวม      ๕,๐๐๐ บาท 

            รวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๙๖๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑3.  การวัดผลประเมินผล 
๑3.๑ การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑3.๒ การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑3.๓ การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑4.๑ มีการจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย ให้แก่ครู อาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ 
 ๑4.๒ มีการจัดต้ังคณะท างานด้านการวิจัย จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”  
2.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

3.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
4. ลักษณะโครงการ ()  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ()  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ()  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย 10 สถานศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา                
พ.ศ. 2551 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ัง เป็นการ
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได้ 
    

 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร                
ให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จ าเป็ นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรให้               
เกิดความรักความผูกพันรู้จักการท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โครงการพัฒนา
บุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความ
รักความ ผูกพั น ช่วยสร้ างสรรค์องค์กรให้  ท าให้ มี ก ารปรับ เป ล่ียนมุมมองก้ าวไป สู่ความส า เร็ จ                         
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน กิจกรรมท่ีผ่อนคลายสนุกสนานจะช่วยท าให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น  
มีความหมายมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อสังคมท่ีตนท างาน เกิดบรรยากาศ “ท่ีท างานน่าอยู่
และสังคมสมานฉันท์”  

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  พิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีจะขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ จะต้องเริ่มต้นท่ีคนมีคุณภาพเช่นกัน 
โดยสรุปพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดของความส าเร็จ คือ คนท าให้องค์กรมีชีวิต มีพลวัตให้เกิดความสุขในองค์กรซึ่งสุดท้ายท า
ให้องค์กรเติบโต ดังนั้นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”  

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

7. วัตถุประสงค์ 

 7.1 เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 7.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
 7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญญาในการท างาน 
 7.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภานในสถาบันฯ 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนา จ านวน 17 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 น าประสบการณ์ท่ีได้ด าเนินโครงการมาปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 

9.  วิธีการด าเนินการ 
     จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สร้างสรรค์องค์กร” 

10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
     พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

12. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   81,110   บาท   
งบประมาณของ โครงการฯ รวมท้ังส้ิน 81,110 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
 

 12.1  ค่าวัสดุ 
  12.1.1 ป้ายไว้นิลของโครงการ      รวม     2,500 บาท 
  12.1.2  อุปกรณ์ส านักงาน     รวม   10,000 บาท 
          12.2 ค่าตอบแทนวิทยากร      รวม   20,000 บาท 



 

          12.3 ค่าเดินทาง          รวม     5,000 บาท 
 12.4 ค่าเบ้ียเล้ียง       รวม   12,510 บาท 
 
 12.5 ค่าท่ีพัก        รวม   29,600 บาท 
 12.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ของท่ีระลึก)     รวม     1,500 บาท
  
                                                           รวมทั้งสิ้น                           81,110 บาท 

 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดผลประเมินผล 
13.1  การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 13.2  การแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
 13.3  การรายงานผลการด าเนินโครงการ 

14.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         14.1  บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          14.2   เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 
2. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  
3. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายท่ีมุ่งให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมด้วยการเข้าสู่โมเดล 

“ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติและเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าทุกคนจะมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึง
การศึกษาทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ียึดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอันจะเป็นผลให้การพัฒนาก าลังคนต้องปรับตัว
เพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากล 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดย
จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ท้ังระบบปกติ
และระบบทวิภาคี ปัจจุบัน หลักสูตรอาชีวศึกษาควรสะท้อนต่อการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งของ
ประเทศ และต้องพัฒนาให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และสามารถพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้
เป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหม่             
ท่ีอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve และ New – Curve เพื่อให้ตอบสนองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เปน็หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตามนโยบายของประเทศไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรม
ท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

ท่ีสามารถเช่ือมต่อสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ โดยจัดท าโครงการ
อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ

พัฒนาสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๗.๒ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ 

๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ
ของการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและการพัฒนาการเรียนการสอน      
แนวใหม่ 

๗.๔ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพใหม่ ในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

๗.๕ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ  

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพจ าเป็น และสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จ านวน ๔๕ คน 
 ๘.๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทย
แลนด์ ๔.๐  จ านวน ๔๕ คน      

๘.๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและ
สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๘.๑.๔ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ      
มีกรอบการเจรจาความร่วมมือ ข้อตกลงความร่วมมือกัน 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

      สนับสนุนการพัฒนา    และการเช่ืองโยงหลักสูตรอาชีวศึกษา   และการจัดการเรียนการสอนส่ือ
การพัฒนาครู ครูฝึก ผู้บริหาร ความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศในสาขา
วิชาชีพ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
๙.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา การยกระดับมาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาแนวใหม่ท่ีสอดคล้องการพัฒนาประเทศไทย THAILAND ๔.๐ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ ๔.๐   

๙.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน 



 

๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพการสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบ
ออนไลน์ 

๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพท่ี
จ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

๙.๕  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเช่ือมโยงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น 

๙.๖ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้          
วิชาชีพเฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 

๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 

๑๐. การด าเนินการ 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25….. พ.ศ 25….. 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน ตุลาคม 25๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๒๕,๐๐๐   บาท   
 ๑๒.๑  ค่าอาหาร     (๘๐  บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน)        รวม    ๗,๒๐๐   บาท 
 ๑๒.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๔๕ คน)       รวม    ๖,๓๐๐   บาท 
 ๑๒.3  ค่าท่ีพักวิทยากร  (๘๐๐ บาท x ๓ คน)          รวม     ๒,๔๐๐  บาท 
 ๑๒.4  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ด้านเอกสาร)                    รวม   ๑๐,๐๐๐ บาท
  

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการณ์ด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

๑๔.  ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
๑๔.๑  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วย

ระบบออนไลน์ จ านวน ๔๕ คน 
 ๑๔.๒  ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะภาษาและ

ทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๔.๓  ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาการ ทักษะภาษาและวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและ

สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๔.๔  ภาคีเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ   

ในการพัฒนาอาชีวศึกษา 
๑๔.๕  หลักสูตรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในสาขา

วิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่ 
๑๔.๖  ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและหลักสูตรในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศตาม ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๔.๗  สถานศึกษา ได้ยกระดับมาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่า 

และคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม 
๑๔.๘  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริการและกลุ่มเกษตร         

ท่ีมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1        หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ประกาศจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  ท้ัง  23  
สถาบัน  เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประ เทศและแผนการผลิตก า ลั งคน สู่ตลาดแรงงานตรงตามความ ต้องของสถานประกอบการ                                         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา  13 และ 14 นั้น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาการบริหาร  โดยเปิดการเรียนการสอน  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557  จนถึงปัจจุบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงมีความตระหนักใน
ความส าคัญของการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลและการบริหารหลักสูตรอย่างถูกต้อง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์  และเพิ่มคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  ตรงตามความต้องการของการพัฒนาประสบการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  จึงได้ก าหนดจัด
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ให้กับประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีประสิทธิภาพและคุณภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและสถานประกอบการ 

 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
๗.๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ  สามารถน าหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ  ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ   
  จัดประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน        
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ส าหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ 

๘.๒.๑   ผู้บริหาร  หัวหน้างานหลักสูตร ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณาจารย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้  
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

๘.๒.๒ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีจะได้แนวทาง/วิธีการและขบวนการในการ
บริหารในรูปแบบของเอกสารท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอน 

๘.๒.๓  ผู้บริหาร  คณาจารย์และนักศึกษา  สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างถูกต้องใน
ทิศทางเดียวมีความเข้าใจกันและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
  การเบกิจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
๙. วิธีการด าเนินการ 

๑. เชิญผู้บริหาร  หัวหน้างานหลักสูตร ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณาจารย์และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  ประชุมเตรียมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๒. สรุปขั้นตอนการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
10. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             



 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม 25๖๓  – เดือน เมษายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๗๕,๙๐๐   บาท   
        งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๗๕,๙๐๐ บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการประชุม     รวม    ๕,๐๐๐ บาท 

                     (ชุดละ  ๑๐๐ บาท x ๕๐ ชุด) 
 ๑๒.๒  ค่าอาหาร 
  ๑๒.๒.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    (๒๕๐  บาท x ๑ มื้อ x ๕๐ คน)   รวม    ๑๒,๕๐๐ บาท 
  ๑๒.๒.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    (๕๐บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน)   รวม    ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๓  ค่าวิทยากร ( ๔ คน x ช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท x ๘ ช่ัวโมง)  รวม    ๓๘,๔๐๐ บาท 
 ๑๒.๔  ค่าวัสดุ        รวม ๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๕  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
๑๔.๑  ผู้เข้าได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี    

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ  สามารถน าหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ  ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคกลาง ๓ 

๒.  สถานที่      ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จังหวัดนครนายก 

๓.  ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  . 
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1   หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งข้อมูลหลักสูตรท่ี ได้รับการ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อรับรองหลักสูตรท่ีปรับปรุงและพัฒนาใหม่ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และให้เกิดความถูกต้องตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)                    
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  น าเข้าข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงจ านวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จ านวน ๑ หลักสูตร เข้าสู่

ระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 
๗.๒  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจและสามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์               

ท้ัง ๕ หลักสูตร 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       - หลักสูตรปรับปรุงจ านวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จ านวน ๑ หลักสูตร รวม ๕ หลักสูตร
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

      - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์                 
จ านวน ๕ หลักสูตรๆ ละ ๕ คน จ านวน ๒๕ คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์ผ่านระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
       - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 9.3  จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 9.4  ประเมินผลและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

ต.ค.๒๕๖๓ - มิ.ย.๒๕๖๓  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๑๒,๗๐0    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๑๒,๗๐0 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ๑2.1  ค่าอาหาร 
  ๑2.2.๑  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐  บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน)  รวม   ๑,๖00 บาท 
  ๑2.2.๒  ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน)  รวม   ๑,๔00 บาท 
           ๑๒.2  ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน x ๖ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท)  รวม   ๗,๒๐0 บาท 
           ๑๒.3  ค่าเดินทางวิทยากร      รวม   ๑,๐00 บาท 
  ๑๒.๔  ค่าของท่ีระลึกคณะกรรมการ (๑ กระเช้า x 1,500 บาท)  รวม   1,๕๐๐ บาท 

  รวมทั้งสิ้น  ๑๒,๗๐0  บาท 
 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  หลักสูตรท้ัง ๕ หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบ CheCo 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        14.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์                 
จ านวน ๑๐ คน 
         14.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ เผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓      
๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ( ✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( ✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( ✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี ๕.๑  
  ตามยุทธศาสตร์        

2. ยุทธศาสตร์ท่ี  1 หัวข้อ ด้านความมั่นคง , การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                                                                       
๒. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หัวข้อ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 

รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ยุทธศาสตร์ ท่ี4 หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล ,  

การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา                                                                                                                                                                                                                 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการท่ีมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งของทุกหน่วยงานหรือองค์กร 
นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเดียว ยังเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้สาธารณะชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการให้เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดี
ของสถาบันอีกด้วย 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา กับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชน 

๗.๒ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถาบันไปสู่สาธารณชน  

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ   
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ประจ าเดือน 
๑๒ เดือน เผยแพร่วารสาร ๑ ครั้งต่อปี และเผยแพร่ข่าวสารท่ัวไป ๑ ครั้งต่อป ี
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีสนใจได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัด
การศึกษาระบบบริหารข้อมูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



 

 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 

 ๙.๑ จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์น าเสนอแผนเพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ 

๙.๒ ติดตามการด าเนินงาน  

 ๙.๓ ประชุมสรุปผลการเผยแพร่ภาพลักษณ์  

 ๙.๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์   
10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   5๐,๐๐๐    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวท้องถิ่น  (๑,๐๐๐ x ๑๒ เดือน)   รวม   ๑๒,๐๐๐   บาท 
 ๑๒.๒ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวท่ัวไป (๑ ครั้งต่อปี)    รวม   ๑๑,๐๐๐   บาท 
 ๑๒.๓ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร   (๑ ครั้งต่อปี)                                                      รวม   1๐,๐๐๐   บาท                                                                             
            ๑๒.๔ ค่าจัดซื้อ และวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์  รวม   ๑๗,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒  การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๓.๓  ด าเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ นิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจ านวนสถานประกอบการ 
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ ( /  )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563 
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาปัจจุบันท่ีมีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ถือเป็น

หัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น าหลักสูตร  การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี  โดยมีต้นแบบมา
จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาและปรับใช้การศึกษาอาชีวศึกษาของไทย  ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีนั้น  อธิบายได้ดังนี้  คือต้องอาศัยความร่วมมือสองฝ่าย  คือ สถานศึกษา และสถานประกอบการ หลักการ
คือ สถานศึกษาได้ตกลงความร่วมมือกับสถานปรกอบการ  โดยท่ีเน้นภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและออกปฏิบัติ
จริง  ไปเรียนรู้จริงกับสถานประกอบการจริง  ซึ่งเป็นผลดีกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน การสอน พร้อมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  ต้องเข้าใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ  รวม
ไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ
ด้วย  ฉะนั้นแล้วจึงได้มีโครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถาน
ประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกทักษะวิชาชีพ ท้ังสายช่างอุตสาหกรรม และสายพณิชยกรรม       
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสร้างมาตรฐานให้กับวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะ และคุณภาพ
ป้อนสู่ตลาดแรงงานสืบไป 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายการ  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จึงมีการก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ผนวกกับการ
นิเทศติดตามอย่างจริงจังของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดยมุ่งหวังให้สถานประการเพิ่มขึ้น 
ครอบคลุมกับสาขาท่ีวิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอน และวิทยาลัยได้เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคีอย่างเต็มรูปแบบ 

 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหาในการด าเนินโครงการตามนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

อาชีวศึกษาอย่างสูงสุด 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       เพิ่มจ านวนสถานประกอบการ ๕ แห่ง จากท่ีมีอยู่ 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษามีการด าเนินโครงการตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดแนวทางในการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจ านวน
สถานประกอบการ 
 ๙.๒ นิเทศติดตาม ตามนโยบาย ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3-
64  ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๙.๓ สรุปผลการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจ านวนสถาน
ประกอบการ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2564 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา      

ภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๕๐,๐๐๐   บาท   
๑๒.๑  ค่าเบ้ียเล้ียง 

       - ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน    เป็นเงิน       ๗,๒๐๐  บาท 
๑๒.๒  ค่าท่ีพัก 
      - ๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง    เป็นเงิน       ๒๔,๐๐๐ บาท 



 

๑๒.๓ ค่าเดินทาง 
      - ๑๐ ครั้ง x ๑,๐๐๐ บาท     เป็นเงิน       ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒.๔ ค่าวัสดุ       เป็นเงิน       ๘,๘๐๐ บาท 

                     รวม      ๕๐,๐๐๐    บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑๔.๑ ได้รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบาย ของการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๑๔.๒ วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการตามนโยบายให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผูรั้บผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   ( / )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563 
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  
2. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท 
ถังฟง เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ในการท าโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ 
(จีน-ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐  อุตสาหกรรม First S - curve  และ อุตสาหกรรม New S - 
curve   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีเกิดแก่ครู 
คณาจารย์ และนักเรียน อันจะสามารถยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับครูวิชาชีพ บุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยจัดให้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการจัดท าโครงการ
การพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน ขึ้น โดยยึดโยงแนวปฏิบัติและเปิด
โอกาสในการพัฒนาให้แก่ครู คณาจารย์รวมถึงบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพัฒนาครูให้ได้รับประสบการณ์ตรงตามวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ ท่ีมีศักยภาพ     

ท้ังด้านกระบวนการรวมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๗.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา กับสถานศึกษา

ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา    
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี     

ให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       ครู และนักศึกษาท่ีร่วมโครงการท้ังหมด  ๒๐ – ๔๐ คน/วิทยาลัย 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
             ผู้เรียนท่ีร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       ๑  ภาคเรียนการศึกษา 

๙.  วิธกีารด าเนินการ 
 ๙.๑.หนังสือน าส่งการแจงรายละเอียดทุนการศึกษาของวิทยาลัยต่างๆของประเทศสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีน 
 ๙.๒.การรับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากวิทยาลัยในสังกัด 
 ๙.๓.การเดินทางไปศึกษาต่อยังวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๙.๔.วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๙.๕.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
 
๑๐. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
         ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา และวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ    จ านวนเงิน   2,000,000 บาท   
          งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
           ๑2.1  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ  
                    (10,000  บาท x ๒๐ คน)                                            รวม    2,000,000 บาท   
 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
๑๓.๓   การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 



 

 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ๑๔.๑ วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
         ๑๔.๒  การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
          ๑๔.๓  ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (  )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีแตกต่างจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป คือเน้นผลิตบุคลากรท่ีมีสมรรถนะท่ีมีการปฏิบัติงานได้จริง มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยี
สูง โดยการดูแลของครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนอย่างมากในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต้ังแต่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗จนถึงปัจจุบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  มีหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปิดการเรียนการสอน
ท้ังส้ิน ๑๐ หลักสูตร  โดยจ าเป็นต้องมีครูฝึกในสถานประกอบการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
และเพื่อเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพื่อให้สามารถใช้ความเช่ียวชาญท่ีมี  
เพื่ออบรมส่ังสอนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีความรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการจัดการเรียนการสอน   

ในระบบทวิภาคี 
๗.๒ ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ          

ในสถานประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ    
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี    

ให้ได้มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด 
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีความรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการจัดการเรียนการสอน      
ในระบบทวิภาคี 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
       ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพใน         
สถานประกอบการ  และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 

๙.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา  
๙.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน 
๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพ   

ท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่  
๙.๕  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเช่ือมโยงการพัฒนาการ

อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น 
๙.๖ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพ

เฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 

๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   100,๐๐๐  บาท*   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งส้ิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. รวมทั้งส้ิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ๑๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  ๕  คน  (๕  คน x ๖ ช่ัวโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม  ๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๒  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม  ๘,๐๐๐    บาท 



 

 ๑๑.๓  ค่าอาหาร 
  ๑๑.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    ๘๐  บาท x ๔  มื้อ x  ๘๕  คน   รวม  ๒๗,๒๐๐  บาท 
  ๑๑,๓,๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    ๓๕  บาท x ๘ มื้อ x ๘๕  คน   รวม  ๒๓,๘๐๐  บาท 
  ๑๑,๓.๓  ค่าด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ             รวม    ๕,๐๐๐  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น                           100,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

       * งบประมาณจัดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ านวน 25,000 บาท 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๒.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๒.๔  การใช้แบบสอนถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑๔.๑  ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ๑๔.๒  ครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ และ มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้รวมถึง
การส่งเสริมให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กรแห่งการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมครูอาจารย์ และนักศึกษาให้
มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยได้รับการส่งเสริมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อย่างเป็นรูปธรรม   
 เพื่อให้การขับเคล่ือนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการมอบทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
ระดับปริญญาตรี ให้กับครูอาจารย์ และนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถในการท าวิจัยและใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย 
๗. วัตถุประสงค ์

๗.๑ เพื่อส่งเสริมครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ให้มีการด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 

๗.๒ เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตมีมีความรู้ ความสามารถ 
๗.๓ เพื่อสร้างและพัฒนา ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ให้ เป็นนักวิจัยใหม่ ท่ีมี

ประสบการณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จ านวน ๑๖ 

ทุน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๑.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี จ านวน ๔ ทุน 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
๘.๑.๒ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
 มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและติดตามทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  จ านวนเงิน   ๑๕๓,๐๐๐  บาท   
            งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมท้ังส้ิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 
 ๑๒.๑.๑  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดประชุม    รวม   ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒ ค่าอาหารในการจัดประชุม     รวม     ๘,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๓ ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการฯ    รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๔ ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ     รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
           ๑๒.๒  ทุนสนับสนุน 
 ๑๒.๒.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม   ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี รวม   ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                                  รวมทั้งสิ้น  ๑๕๓,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 



 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา  
 ๑๔.๒ อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับทุนและมีผลงานวิจัยได้รับ

ทุนสนับสนุนการวิจัย  
   ๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๒.  สถานที่    วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี 

๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าใน
การสร้างงานเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตให้สามารถสร้างงานในวิชาชีพของตนเองให้มีการ
พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการพัฒนา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเป็นนักพัฒนางาน
โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาต่อยอดงานใน
วิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น จนท าให้นักศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีหลักการและเป็นท่ียอมรับใน
สังคมวิชาชีพ ตลอดจนมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูงและสามารถเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพฒันาการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต 
๗.๒ เพื่อสร้าง และพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ให้เป็นนักวิจัยใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ใน   

เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  
๗.๓ เพื่อให้นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการวิจัยรวมท้ัง

กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยท่ีดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       ๘.๑.๑ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ช้ันปีท่ี ๒ (รหัส ๖๔) จ านวน ๒๕๐ คน 
       ๘.๑.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ช้ันปีท่ี ๒ (รหัส ๖๓) จ านวน ๒๕๐ คน 
 

 
 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๘.2.1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีประสบการณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้และ 

ความสามารถ ในการเขียนภาคนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ   
     ๘.2.๒ มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติฯ 

 ๘.๓  เชิงเวลา 
        เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดการอบรมการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี 
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๑๒๓,๐๘๐   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๑๒๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน
แปดสิบบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 
 ๑๒.๑.๑  ค่าจัดท าคู่มือการเขียนภาคนิพนธ์ของนกัศึกษา  รวม   ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๒  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดประชุม    รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
           ๑๒.๒  ค่าเบี้ยเล้ียง (๖ คน x วันละ ๒๗๐ บาทx  ๒ วัน x ๗ สถานศึกษา)  รวม   ๒๒,๖๘๐ บาท  
           ๑๒.๓  ค่าเดินทาง       รวม   ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒.๔  ค่าท่ีพัก (๖ คน x ๑,๒๐๐ บาทx  ๑ คืน x ๗ สถานศึกษา)  รวม   ๕๐,๔๐๐ บาท 
                                    รวมทั้งสิ้น  ๑๒๓,๐๘๐  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันแปดสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 



 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมจ านวนอย่างน้อย      

ร้อยละ ๘๐    
 ๑๔.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ท่ีเข้าร่วมโครงการ อยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรม

ครบถ้วนร้อยละ ๘๐ 
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
ด าเนินการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘” ประเด็นส าคัญท่ีมี
การเพิ่มเติมได้แก่ “อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลัง ๕ ปี อย่างน้อย ๑ เรื่อง” 
จึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์        
อันจะสามารถยกระดับศักยภาพ และการน าเอานวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาต่อ
ยอด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์ให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้น สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
๗. วัตถุประสงค ์

๗.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ด้านการเขียนผลงานวิชาการ                   
และบทความจากนวัตกรรม 

๗.๒ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน 

๗.๓ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการวิจัยรวมท้ัง กระตุ้นให้เกิด
งานวิจัยท่ีดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชงิปริมาณ 
 ๘.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี และ
อาจารย์ผู้สนใจ ของสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน ๘๐ คน 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
๘.๑.๒ คณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาสรรถนะด้าน

การเขียนผลงานวิชาการและบทความจากนวัตกรรม และสามารถสร้างผลงานวิชาการได้ 

 ๘.๓  เชิงเวลา 
 กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท   
            งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0  รวมท้ังส้ิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ี
ร้อยบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในจัดอบรม 
 ๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดอบรม    รวม   ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๒ ค่าวิทยากร (๑,๒๐๐ บาท x ๓ คน  x  ๔ ชม.)  รวม    ๑๔,๔๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน  (๒๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๒ มื้อ)  รวม    ๔๐,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๔ ค่าอาหารเย็น  (๓๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ มื้อ)  รวม    ๒๔,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๕ ค่าอาหารว่าง  (๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๔ มื้อ)   รวม    ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๖ ค่าท่ีพัก (๘๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ ครั้ง)    รวม    ๖๔,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๗ ค่าเบ้ียเล้ียง (๑๖๐ บาท x ๘๐ คน)    รวม    ๑๒,๘๐๐ บาท 
                                                รวมทั้งสิ้น  ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 

๑๓.  การวัดผลปร 

ะเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  คณาจารย์ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก

นวัตกรรม 

 ๑๔.๒  คณาจารย์พัฒนาเอานวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน 

 ๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (    )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (✓)  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1,2.2   
  ตามยุทธศาสตร์        

           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-
curve, New S-curve, Thailand 4.0   

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ปัจจุบัน การวางแผนการผลิตก าลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สอดรับกับทิศทางในการ

พัฒนาประเทศระยะ 20 ปีและตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
ท่ีให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้   
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทย           
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรม 
First S-curve และ new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อตุสาหกรรม 4.0) รวมไปถึง 
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังในส่วนของพื้นท่ีติดชายแดนและ 
พื้นท่ีไม่ติดชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการก าลังคนเพื่อใช้วางแผน  
การผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีมีผลการส ารวจ
ความต้องการก าลังคนในกลุ่มภาคการผลิต และบริการ และสาขาท่ีเป็นความต้องการ/ความจ าเป็นของ
ประเทศ การศึกษานโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาก าลังคน รวมท้ังการศึกษาด้านความ    ไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การคาด ประมาณความต้องการแรงงาน ได้พยากรณ์จ านวน
แรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568  พบว่าประเทศไทยมีปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และอุปทานแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะ    
ท่ีพึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ในรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  รวมถึงหลักสูตรระยะส้ัน UpSkill/ReSkill 
ท่ีมุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้วยการสร้างทักษะใหม่ท่ี
จ าเป็นในการท างาน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศให้ผู้เรียนและก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วย
การยกระดับสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาและก าลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ การเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T 
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  โดยใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocation Qualification System) เป็น
เครื่องมือในการ พัฒนาความสามารถ (competencies) ของก าลังคน ในรูปแบบการบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่ วยงาน     ท่ี เกี่ ยวข้อง จะเป็นการยกระดับ ( Implementation) สถานประกอบการ 
ผู้ประกอบการ และ บุคลากร ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ส่งผลต่อการยกระดับผลิต
ภาพและพัฒนาก าลังคน   เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศต่อไป 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้ด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาก าลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1 สร้างกลไกเช่ือมโยงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของสถานประกอบการ       

สู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
7.2 สร้างกลไกเช่ือมโยง เพื่อเทียบเคียง เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ 
7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของ              

สถานประกอบการสู่มาตรฐานอาชีพ 
7.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและทักษะการท างานของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ก าลังคนในสถานประกอบการให้มีความพร้อมสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

7.5 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพ 
และรูปแบบการสอนแนวใหม่ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและทักษะการประเมินรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

7.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการของศูนยทดสอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา 

7.7 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ด้วยการยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาโดยใช้มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
 
 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 

8.1 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
 

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 

คน 20 

ครู/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์ 
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา 

คน 40 

ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการท างาน  

คน 100 

สถานประกอบการและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ แห่ง 50 
ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการท่ีผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

คน 100 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

คน 100 

ศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการ
อาชีวศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1 

 
8.2  ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  

 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา        
ท่ีได้รับการพัฒนาตามกระบวนการประกันคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดี 

ครู/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดี 

ผู้ประกอบการและบุคลากรผ่านการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการท างาน 

ร้อยละ 80 

ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ 80 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ 80 

 
 



 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
9.1. จัดท าข้อเสนอโครงการและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนประจ าปี 
9.2  จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานประจ าปี 
9.3  ด าเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานประจ าปีดังต่อไปนี้คือ 

▪ จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพื่อ
ยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต     

▪ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการท างานของก าลังคนในสถาน
ประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาก าลังคนในศตวรรษท่ี 21 

▪ ประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานก าลังคน
ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

  9.4  ติดตามประเมินผล  สรุปและรายงานผลโครงการ 
๑๐. แผนการด าเนินงานโครงการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาและ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
            

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

            

2. พัฒนาบุคลากรประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ 

            

ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันการอาชีวศึกษาได้แก่ ด้าน
สนับสนุน ด้านทดสอบและ
ประเมิน ด้านฝึกอบรม และ
คณะกรรมการประเมิน ตัดสิน 

            

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับการ 

            

บริหารจัดการของศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

            

4. ประเมินและรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือ 

            

ยกระดับมาตรฐานก าลังคนให้มี
คุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

            

5. สรุปติดตามประเมินโครงการ             



 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง ๓ 
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   504,000 บาท       
        งบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative 
Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0  รวมทั้งส้ิน 504,000 บาท (ห้าแสนส่ีพันบาทถ้วน)  
 ๑2.๑  กิจกรรมประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนา                               รวม    50,๐๐๐  บาท 
                     และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร จ านวน 60 คน                                     
 ๑2.๒  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ                    รวม  100,๐๐๐  บาท 
                   การบริหารจัดการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                   สถาบันการอาชีวศึกษา 
 ๑2.๓  กิจกรรมประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ       รวม  354,000  บาท 
                   เพื่อยกระดับมาตรฐานก าลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล 
                   ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ   
                                   รวมทั้งสิ้น                      504,000 บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   นิเทศติดตามการประเมินโครงการ  
๑๒.๒   ประเมินประสิทธิผลโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อประชาชน  
▪ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์วิชาชีพ 
▪ สร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพแก่บุคคลในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
▪ บุคคลท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีความมั่นใจ และสังคมยอมรับในความเป็นมืออาชีพ 
▪ ใหคุ้ณค่ากับชีวิตการท างาน สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ  เพิ่มเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
▪ ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และประสบการณ์ชีวิตเข้าสู่   

ระบบการศึกษาได้ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อสังคม 
▪ สร้างค่านิยมการเรียน “เพื่อการท างาน” มากกว่าการเรียน “ให้ได้ปริญญาสูงๆ” 
▪ ส่งเสริมให้น าประสบกาณ์วิชาชีพมารับรองให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการเคล่ือนย้าย 

แรงงานฝีมือ และนักวิชาชีพเสรีในอาเซียน 
▪ สร้างโอกาสและความเป็นธรรมของรายได้ 
▪ สร้างความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นการยกระดับ

ฝีมือแรงงานเข้าสู่ระดับสากล 
 



 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อเศรษกิจ 
▪ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ด้วยฐานก าลังคน  
▪ มีมาตรฐานอาชีพเป็นเกณฑ์ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
▪ รักษาก าลังคนให้อยู่ในระบบการท างานสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
▪ สร้างผลิตภาพก าลังคน เพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ  
▪ พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ท้ังท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา

และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของโลก การพัฒนาก าลังคน       
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    

      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวบง่ช้ีท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)  

พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management) 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการสภาสถาบันใน
สถาบันแต่ละแห่ง จ านวนไม่เกินสิบส่ีคน และมาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการ
ท่ัวไปของสถาบัน โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ขับเคล่ือนงานให้ เป็นไปตามนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมา 
ภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ 
คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติ
ธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ  
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม  

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินขับเคล่ือนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๗.๓ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       ๘.๑.๑ คณะกรรมการสภาสถาบัน     จ านวน ๑๐ คน 
 ๘.๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จ านวน ๑๐ คน 
 ๘.๑.๓ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   จ านวน ๑๓ คน 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

9.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดวันประชุม 

๙.๒ ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 ๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
 ๙.๔ จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
10. การด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   475,800   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน 475,8๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้า

พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๒,๐๐๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๖๐๐บาทx๑2คนx๑๒ครั้ง) รวม  254,400  บาท 
๑๒.๒ ค่าพาหนะ        รวม  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการจัดประชุม                    รวม    41,400  บาท                                                                       
 (๑๕๐บาทx๒3คนx๑๒ครั้ง) 
         รวมทั้งสิ้น   475,800   บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    

      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)       

พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ขับเคล่ือนงานให้ เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่ งหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ คือ  
๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม 
๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ  
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม  
 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินขับเคล่ือนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๗.๓ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แล้ว

น าเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน และผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัด 
 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       ๘.๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จ านวน ๑๙ คน 
 ๘.๑.๒ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา    จ านวน ๙ คน 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             คณะผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

9.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดวันประชุม 

๙.๒ ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 ๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
 ๙.๔ จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
10. การด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   3๘5,200   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสอง

ร้อยบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๑,๒๕๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๐๐๐บาทx๑๘คนx๑๒ครั้ง) รวม  ๒๓๑,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๒ ค่าพาหนะ        รวม  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการจัดประชุม                    รวม    ๓๔,๒๐๐  บาท                                                                       

 (๑๕๐บาทx๑๙คนx๑๒ครั้ง) 
         รวมทั้งสิ้น   385,200   บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  

๒.  สถานที่   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    

      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ)      

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
จัดต้ังเป็นสถาบันให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสานความ
ร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง คือ 
กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ านวน ๑๙ แห่ง) 
และกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(จ านวน ๔ แห่ง) โดยสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ท้ัง ๒๓ แห่ง ได้ขับเคล่ือนงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ 
๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ  
๙) การกระจายอ านาจ และ ๑๐) คุณธรรม จริยธรรม  

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการขับเคล่ือนงาน การบริหารจัดการสถาบันการ

อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ท้ัง ๒๓ แห่ง 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
๗.๓ เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา และ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
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8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       คณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา   จ านวน ๕๕ คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดวันประชุม 

๙.๒ ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 ๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
 ๙.๔ จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
10. การด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

สถาบันการอาชีวศึกษา ท้ัง ๒๓ แห่ง 
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๘๕๐,๐๐๐   บาท   

งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
๑๓.  การวัดผลประเมินผล 

๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ (Executive Information  
                    System) 
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภารงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ  
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (   )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี ๕ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern 
Management) 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดว่า “เพื่อให้    

การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติ       
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา”  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ี
ก าหนดทิศทาง การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมี เป้าหมายในภาพรวม 4 ประการคือ 1. เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ   2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านส่ือดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  3. เตรียมความพร้อมให้
บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4. 
ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เล็งเห็นความส าคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีแนวคิดในการน าระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive 
Information System: EIS) หรือท่ีเรียกว่า EIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ทักษะ และความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เนื่องจาก
ผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลท่ีต้องการข้อมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะด้านระยะเวลาในการเข้าถึงและท าความ
เข้าใจกับข้อมูล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นและปรับตัวอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรทางการจัดการ ระยะเวลา 
ข้อมูล และการด าเนินงานของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ผู้บริหารหลายคนยังมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
ท่ีจ ากัด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงท่ีมีอายุมากและไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
การใช้งานสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหารต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ (Executive Information System) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีระบบการบริหารจัดการ    

แนวใหม่ (Modern Management) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๗.๒  เพื่อปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
7.3  เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีความรู้และทักษะ    

ในการท างานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. หน่วยงานภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถานศึกษาในสังกัดเช่ือมต่อระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) ได้ครบท้ัง 
10 แห่ง 

2. บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ  ในการท างาน
และการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 30 คน 

๘.๒ เชงิคุณภาพ 
          1.  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 น าระบบการบริหารจัดการแนวใหม่  
                  (Modern Management) ท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มาใช้ 
                  ในการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

3. สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยดิีจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

๙.  วิธีการด าเนินการ 
1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ท่ีจ าเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนวใหม่  (Modern 

Management) 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดการแนวใหม่  (Modern Management)  ของสถาบัน

อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)  



 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านความรู้และ
ทักษะในการท างานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๔ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าสั่ง             
๓. ด าเนินการเตรียมความพร้อม             
วัสดุอุปกรณ์  สถานที่บุคลากร
และก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

            

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             

 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน ตุลาคม 25๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา        
ภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
งบประมาณจากการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ านวน  

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 จัดแบ่งงบประมาณตาม
กิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ 
 ๑2.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการแนวใหม่ (Modern Management)      รวม    50,๐๐๐  บาท 
           ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อ 
                   ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)                     

๑2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา        รวม  50,๐๐๐  บาท 
        ภาคกลาง 3 ด้านความรู้และทักษะในการท างานและการพัฒนางาน 
        ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                                

                                    รวมทั้งสิ้น                      100,000 บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ และการใช้งานได้จริง 

 ๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
          ๑๔.๑  โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 



 

๑. ชือ่โครงการ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
๒. สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓. ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้

ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม 

จากความส าคัญดังกล่าวสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 
2563 – 2566 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ท่ีตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โดยมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ 

 

 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
๗.๒ เพื่อก าหนดแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ

งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการรวมถึง เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของ
หน่วยงาน 

๗.๓ เพื่อน าแผนการปฏิบัติราขการไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน 
 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
        1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุม   เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีจ านวน 30 คน 

       2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
จ านวน 50 เล่ม 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
              1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกดัและท่ีเกี่ยวข้อง 
        2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และ
ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
๙.๑ ส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานขององค์กรเพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๙.๓ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 
๙.๔ น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์              
สถานท่ี ประสานผู้เกี่ยวข้อง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   100,๐๐๐  บาท 
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งส้ิน 100,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 ๑๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน  (1  คน x ๖ ช่ัวโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม  ๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๒  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม  ๘,๐๐๐    บาท 
 ๑๑,๓  ค่าอาหาร 
  ๑๑.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    ๘๐  บาท x ๔  มื้อ x  ๘๕  คน   รวม  ๒๗,๒๐๐  บาท 
  ๑๑,๓,๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    ๓๕  บาท x ๘ มื้อ x ๘๕  คน   รวม  ๒๓,๘๐๐  บาท 
  ๑๑,๓.๓  ค่าด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ             รวม    ๕,๐๐๐  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น                           100,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๒.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๒.๔  การใช้แบบสอนถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๔.๑  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 ๑๔.๒ แผนการปฏิบัติราขการประจ าปีถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและ

เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน     
แต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
๒. สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓. ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้

ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชีว้ัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมโดยการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีนิยม
แพร่หลาย เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานแบบสมดุลหรือท่ีเรารู้ จักกันในช่ือ Balanced 
Scorecard (BSC) ระบบการประเมินผลแบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic Value Added 
(EVA) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาแนวคิดการประเมินผลดังกล่าวจะพบว่า ระบบ BSC แม้ว่า
เป็นการเน้นความสมดุลของมุมมองหลายมุมมอง และมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ก็ตามแต่ก็ยังมีการละเลย
มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าส่วนระบบ EVA เป็นการให้ความส าคัญในด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียวโดยมุ่งเน้นความส าคัญด้านการเงินเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด นั่นคือการปฏิบัติงานขององค์กร
ใดๆ ก็ตาม จะต้องน าไปสู่การได้ก าไรในเชิงเศรษฐกิจ (ก าไรท่ีมากกว่าส่ิงท่ีควรจะได้) จากพิจารณาข้อดีและ
ข้อจ ากัดของระบบการประเมินผลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ จึงได้มีการน าเสนอแนวคิดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Performance Prism โดยให้มีมุมมองท่ีหลากหลายมากขึ้น 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเพื่อให้ทราบ
ว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรและมีความต้องการอะไรจากองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์เพื่อให้ทราบว่า
องค์กรมีการใช้กลยุทธ์ใดท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 3) ด้านกระบวนการ
เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการใดท่ีมีความส าคัญท่ีองค์กรจ าเป็นต้องด าเนินการ 4) ด้านความสามารถเพื่อให้
ทราบว่าองค์กรมีความสามารถใดท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินการและ 5) ด้านการให้ประโยชน์

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

เพื่อให้ทราบว่าองค์กรต้องการประโยชน์อะไรจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการท่ีจะท าให้องค์กรรักษาและ
พัฒนาความสามารถขององค์กรได้ต่อไป  

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดท าขึ้นมาใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) การด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยมุ่งเน้นการ
ผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และ
ระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่    

ดังนั้นเพื่อเป็นการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ผลผลิตแผนปฏิบัติราชการประจ าปีดังกล่าว ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่า งมีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดท าโครงการจัดท ารายงานผลปฏิบัติ
ราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมาในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
๗.๒ เพื่อก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี ความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  

๗.๓ เพื่อน าข้อมูลจากผลการประเมินการปฏิบัติราขการประจ าปี  ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

7.4 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 
ใหห้น่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
        1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  จ านวน 30 คน 

       2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จ านวน 50 เล่ม 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
              1. รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวขอ้ง 
        2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3  น าไปใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 



 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
๙.๑ ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต 
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี   
๙.๓ เผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 
๙.๔ น ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง 3 ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการด าเนินงาน/จัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป 
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์              
สถานท่ี ประสานผู้เกี่ยวข้อง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   100,๐๐๐  บาท 
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งส้ิน 100,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 ๑๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน  (1  คน x ๖ ช่ัวโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม  ๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๒  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม  ๘,๐๐๐    บาท 
 ๑๑,๓  ค่าอาหาร 
  ๑๑.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    ๘๐  บาท x ๔  มื้อ x  ๘๕  คน   รวม  ๒๗,๒๐๐  บาท 
  ๑๑,๓,๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    ๓๕  บาท x ๘ มื้อ x ๘๕  คน   รวม  ๒๓,๘๐๐  บาท 
  ๑๑,๓.๓  ค่าด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ             รวม    ๕,๐๐๐  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น                           100,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๒.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๒.๔  การใช้แบบสอนถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ

จัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
๑๔.๒ องค์กรได้รับทราบถึงความต้องการและประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับเพื่อน าไป

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ 
14.3 การปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  น่าอยู่  น่าท างาน 
๒.  สถานที่  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานอาคารสถานท่ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
4.  ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภารงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (   )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 256๔  
         องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ล้อมรอบตัวของคนท างานในขณะท่ีท างานหรือประกอบอาชีพใน

สถานท่ีท างานหนึ่ง ๆ  ซึ่งโดยท่ัวไปคนท างานต้องอยู่ในสถานท่ีท างานอย่างน้อยวันละ 8 – 10 ช่ัวโมง และใช้
ชีวิต 2 ใน 3 ของอายุในการท างาน  ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานท่ีท างานจะมีส่ิงคุกคามแตกต่าง
กันไปตามประเภทของงาน และสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานได้ โดยอาจท าให้เกิดได้
ต้ังแต่ความผิดปกติเล็กน้อยไปจนถึงป่วยเป็นโรคจากการท างาน ท้ังนี้อาการต่าง ๆ ของคนท างานนอกจากจะ
เกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดีแล้ว สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมของคนท างานเอง 
ดังนั้นการจัดสถานท่ีท างานให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการท่ีดีท้ังทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงมีการด าเนินโครงการสร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี
ท้ังกายและใจจึงเป็นเรื่องท่ีควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากสามารถท าให้คนท างานควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง และมีการจัดการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี โดยเริ่ มจากการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องภายในสถานประกอบกิจการก็จะท าให้เกิดการขยายผลต่อไปยังท่ีบ้าน ชุมชน และสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ถือว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและประหยัดท่ีสุด นอกจากนี้ยังท าให้คนท างานมีความรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นด้วย ผลจากการวิจัยในหลายประเทศพบว่า โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างสมดุลชีวิต
คนท างาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล   ลดจ านวนวันป่วย วันลา ลดอุบัติเหตุ 
รวมทั้งลดอัตราการเปล่ียนงานได้ดีด้วย หากเป็นเช่นนั้นแล้วการท่ีเราจัดสถานท่ีท างานของเราให้เหมาะสมโดย
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน และส่งเสริมสุขภาพของคนท างานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ย่อม
ส่งผลให้เรามีความสุขในการท างาน เห็นได้ว่า ความส าเร็จชองการด าเนินการให้สถานท่ีท างานเป็นสถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างาน เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนท างาน จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ กรอปกับต้องมี
หลักการด าเนินงานท่ีชัดเจนครอบคลุมท้ังสุขภาพกายสุขภาพใจ จึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน  
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         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน การจัดอบรม การปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริการท่ีดีต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นส่ิงส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการสถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคกลาง ๓  
น่าอยู่  น่าท างาน เข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๗. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการท างาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และความปลอดภัย รวมท้ังการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการท างาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
คนท างานและชุมชนโดยรอบ 
        2. เพื่อก าหนดโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตและก าร
ท างานโดยผู้บริหารขององค์กร  ก าหนดกฎระเบียบในการท างานท่ีเอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย  
        3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน ในการพัฒนาสถานท่ีท างานให้เป็นสถานท่ี
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ร่วมกันพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการท างาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย 
รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ  
        4. เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของสถานท่ีท างานนั้น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน  

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จ านวน 10 รายการ 
       2. ซ่อมแซมห้องท างานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 3 ห้อง 
       3. ปรับปรุงและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จ านวน 1 งาน 
       4. จัดกิจกรรมจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ จ านวน 2 กิจกรรม 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมและวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการท างาน เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการท างาน  

 

9.  วิธกีารด าเนินการ 
       1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมห้องท างานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน  ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
       2. ก าหนดโยบาย กฎระเบียบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตและการท างานโดยผู้บริหารขององค์กร   
       3. จัดกิจกรรมจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ 
       4. นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 256๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ  
          เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
           งบประมาณจากการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  จัดแบ่งงบประมาณตามกิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ 
 
 ๑2.๑  จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔                      รวม    55,๐๐๐  บาท 

                     จ านวน 10 รายการ 
           ๑2.2  ซ่อมแซมห้องท างานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน          รวม     30,๐๐๐  บาท 
                     จ านวน 3 ห้อง                                  
 ๑2.๒  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษา                 รวม     10,๐๐๐  บาท 
                   ภาคกลาง ๓ จ านวน 1 งาน 
 ๑2.3  จัดกิจกรรมจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ                   รวม      5,000  บาท 
                   ด้านต่าง ๆ จ านวน 2 กิจกรรม   
                                    รวมทั้งสิ้น                      100,000 บาท   

 
หมายเหตุ :  ขอถัวจา่ยทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
  

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย มี
ความพร้อมต่อการท างานและเป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
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๑.  ชื่อโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ        

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๒.  กิจกรรมย่อย  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.   สถานที่   สีดา รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก 

๔.   ผู้รับผิดชอบ   ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๕.   ระยะเวลา มิถุนายน  ๒๕๖๔  –  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๖.   ตอบสนองนโยบาย 
  มติคณะรัฐมนตรี     แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มจังหวัด   อื่นๆ 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานท่ี..................................... 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน    มาตรฐานท่ี......................................  
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  (ใช้ ๓ ห่วง ๒  เงื่อนไข) 
  พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 

๗.   สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีได้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีช านาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี รวมท้ังให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งหน้าผลิตก าลังคนด้านกึ่งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและ
เทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นก าลังของประเทศชาติ  
 เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างของระดับการศึกษาอื่นๆ ท้ังด้านระบบ
การศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยท าให้นักศึกษามีความเข้าใจมีความ
พร้อมและมีความตระหนักในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติและสร้างทัศนคติท่ีดีด้วยเหตุผลดังกล่าว  สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  จึงจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแนะน าข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นและประพฤติตนได้ถูกต้องตลอดการเป็นนักศึกษาและเป็นการช่วยให้นักศึกษา มีความพร้อม      
อันเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการแนะน าบุคลากร            
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้ได้รู้จักอีกด้วย 

๘.  วัตถุประสงค ์

๘.๑ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้และเข้าใจนโยบายวัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๘.๒. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเขา้ใจถึงขอบข่ายของหลักการวิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่างๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๘.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหาร ครู  อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน           
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 



 

๙.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔๑๖ คน  ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  ๙.๑.๒ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบัน                   
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนได้มีความรู้มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิตในสถาบัน     
ได้อย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๙.๒.๒ นักศึกษาใหม่มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและมีความเป็นผู้น าพร้อมท้ังเรียนรู้อยู่
ด้วยได้ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  ๙.๒.๓ นักศึกษามีการเรียนรู้แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันมีความรักความสามัคคีในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๙.๓  เชิงเวลา 
  การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

๑๐.  วิธีการด าเนินการ 

 ๑๐.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๑๐.๒  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑๐.๓  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑๐.๔  สรุปผลการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๒. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน  มิ ถุ น ายน   ๒๕๖๔   – เดือน  สิ งหาคม ๒๕๖๔   ณ   สถาน ศึกษาใน สังกั ดสถาบั น                   
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 



 

๑๓. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๓๗๙,๗๐๐   บาท   
 - งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๓๗๙,๗๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๑๓.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  (๒ คน x ๒ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท)             รวม     ๗,๒๐๐  บาท 
๑๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร      รวม   ๑๕,๐๐๐  บาท 
๑๓.๓  ค่าอาหาร 

  ๑๓.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ  ๑๘๐ บาท 
    (๔๗๖ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)  รวม    ๘๕,๖๘๐ บาท 
  ๑๓.๓.๒  ค่าอาหารเย็น  มื้อละ  ๒๕๐ บาท 
    (๔๗๖ คน x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)           รวม  ๑๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๓.๓.๔  ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๕๐ บาท 
    (๔๗๖ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)  รวม   ๔๗,๖๐๐  บาท 
 ๑๓.๔  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                 รวม 115,220  บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            ๓๗๙,๗๐๐ บาท 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๔.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๕.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑๕.๑ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ  สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้
ไว้ถึงรุ่นต่อไป 
 ๑๕.๒ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
   แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ  : สร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี  
2.  สถานที่  : สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
3. ผู้รับผิดชอบ  : งานกิจการนักศึกษา 
4. ก าหนดการ : 15 มีนาคม 2564 
5. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 ☒ นโยบายรัฐบาล ขอ้ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
☒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 
     ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
☒ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     ด้านการเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
☒ มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
     ☒  พอประมาณ  ☒ มีเหตุผล        ☒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
     ☒ เงื่อนไขความรู้     ☒ เงื่อนไขคุณธรรม 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี                       

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2557  โดยนักศึกษา           
ท่ีจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ถือเป็นบัณฑิตรุ่นท่ีสาม เพื่อให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท  ในสังคม ให้เป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่าและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับ
ประเทศ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้ความส าคัญในคุณภาพของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา         
จากสถาบันฯเปน็อย่างยิ่ง   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อเสริมให้นักศึกษาเข้าใจ          
และพร้อมท่ีจะรับใช้สังคมในช่ือ บัณฑิตนักปฏิบัติ  และสร้างช่ือเสียงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3        
ให้เป็นเลิศในด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชาติ สืบต่อไปในภายภาคหน้า 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา ให้แก่ผู้ท่ีจะ

ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
7.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตหลังจากส าเร็จการศึกษา 
7.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดสายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งในสถาบันฯ 

 
8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1  ผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน   40   คน 
 8.1.2  ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี สถาบันฯ/สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน   50   คน 
 8.1.3  นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในส้ินปีการศึกษา 2562  จ านวน 219  คน 



 

 8.1.4  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  191  คน 
 8.1.5  ส่ือมวลชน  จ านวน   10  คน 
         รวมทั้งส้ิน           จ านวน      510     คน  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1.นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 เกิดความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของ

การเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา 
 8.2.2. นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีทักษะแนวคิดส าหรับการประกอบอาชีพหรือ

ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น  
 8.2.3.สร้างความรู้จักกันภายในสาขาเดียวกันหรือภายนอกสาขา เพื่อให้สามารถพึ่งพากันได้ในอนาคต 
9. แผนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ     

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ     

3.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ     

3.  ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ     

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ     

 
10. งบประมาณ 

โครงก าร  สร้ างพ ลั งบั ณ ฑิ ต อ า ชี ว ศึกษ าสู่อ น าคต  (ปั จฉิ มนิ เท ศ )  นั ก ศึ กษาปริญ ญ าตรี  
ประจ าปีการศึกษา พ .ศ.2563 มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ รวมท้ังส้ินจ านวน  292,500 บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจาก 2 ส่วน คือ 1. เงินสมทบกิจกรรมของนักศึกษา  
2.งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติใช้จ่ายตามรายการ 
ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม    จ านวน   51,000  บาท 
  (510 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

10.2 ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน   91,800  บาท 
  (510 คน x 180 บาท x 1 มื้อ) 

10.3 ค่าอาหารเย็น     จ านวน  127,500  บาท 
  (510 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 
 10.4 ค่าตอบแทนวิทยากร               จ านวน      7,200   บาท 
  (2 คน x 1,200 บาท x คนละ 3 ช่ัวโมง) 

10.5 ค่าวัสดุและเอกสาร ส าหรับโครงการ   จ านวน     10,000 บาท 



 

10.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     จ านวน              5,000   บาท 
                      รวมทั้งส้ิน     292,500 บาท 

ที่มาของงบประมาณ 
1.  งบประมาณจากสถาบันฯ    จ านวน   226,800 บาท 
2. งบประมาณจากการระดมทรัพยากรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน     65,700 บาท 

รวมทั้งส้ิน   292,500 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ               
11. แนวทางการวัดผลประเมินผล 

11.1 การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
11.2 การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 12.1 นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน ความภาคภูมิใจ ต่อสถาบันฯ 
อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
 12.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การน าความรู้ ท่ีได้รับจาก
โครงการในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
 12.3 นักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การพบปะ/รู้จัก บุคคลเพิ่ม
มากขึ้น อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา พ .ศ.2563 ให้สามารด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ รวมถึงงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ ตามท่ีผู้รับผิดชอบโครงการเสนอไว้ในรายละเอียดโครงการฯ 
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๑. ชื่อโครงการ วันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๒.  สถานที่   สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักศึกษา  

๔.  ระยะเวลา มิถุนายน ๒๕๖๔  –  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๕.  ตอบสนองนโยบาย 
  มติคณะรัฐมนตรี     แผนพัฒนาเศรษฐกิจ         กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มจังหวัด           อื่นๆ 
หัวข้อเรื่อง  การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานท่ี..................................... 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน     มาตรฐานท่ี ๒ ข  ตัวบ่งช้ี (๓)  
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  (ใช้ ๓ ห่วง ๒  เงื่อนไข) 
  พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีได้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีช านาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
มุ่งหน้าผลิตก าลังคนด้านกึ่งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและเทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นก าลังของ
ประเทศชาติ  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เล็งเห็นส่ิงส าคัญของพิธีไหว้ครู ซึ่ งเป็นประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของ “ครู” ผู้เป็นผู้ให้ตลอดกาลและมี
ความรักและอยากให้ “ศิษย์” ประสบผลส าเร็จเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

๗. วัตถุประสงค ์
 ๗.๑. เพื่อให้นักศึกษาร าลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
 ๗.๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์ 
 ๗.๓  เพื่อสร้างความเคารพรักและความเข้าใจอันดีงามระหว่าง ครู อาจารย์กับศิษย์ 
 ๗.๔  เพื่อสร้างเสริมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ 
  ๘.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔๗๖ คน  ได้เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๘.๑.๒ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐ คน 



 

  ๘.๑.๓ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๑๔  คน   

๘.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๘.๒.๑ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์และรู้จักประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามคงรักษาไว้ตลอด 
  ๘.๒.๒ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันได้
แจ้งให้ผู้มีเกียรติรับเชิญ  ได้รู้และเข้าใจในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมและ
ความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมวันไหว้ครู 
   ๘.๒.๓ นักศึกษาได้มีความตระหนักในการแสดงออกการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
บุคลิกภาพ  และพิธีวันไหว้ครู ซึ่งจะน าทางให้นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
  การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ   

๙. วิธีการด าเนินการ 

 ๙.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๙.๒  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๙.๓.  จัดโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 ๙.๔.  สรุปผลการโครงการวันไหว้ครู  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  –  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ  สีดารีสอร์ท 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   25,000    บาท 
 จากงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  รวมท้ังส้ิน  25,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

๑๒.๑  ค่าเครื่องบวงสรวง       รวม      ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒  พิธีสงฆ์ (ชุดละ ๑,๐๐๐ x ๙ รูป)     รวม      ๙,๐๐๐ บาท 



 

 ๑๒.๓  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร      รวม      5,000 บาท 
 ๑๒.๔  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม      6,000 บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑๔.๑  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ  สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
นี้ไว้ถึงรุ่นต่อไป 
 ๑๔.๒  นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี 
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๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           
  ตามยุทธศาสตร์        

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักการส าคัญ ๓ ประการ 
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับ
การตรวสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ต่อมาพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้การประกันคุณภาพมีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
     ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีท้ัง ๗ แห่ง  
     ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

๘.๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการ
พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
๘.๓  เชิงเวลา 
 ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดการอบรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในจัดอบรม 
 ๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดอบรม    รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๒ ค่าวัสดุ       รวม    ๒๕,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน  (๘๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ มื้อ)  รวม    ๑๒,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๔ ค่าอาหารว่าง  (๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๖ มื้อ)   รวม    ๑๐,๕๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการท าแฟ้มของสถานศึกษา   รวม    ๓๔,๐๐๐ บาท 
                                                        รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทกุรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 



 

 ๑๓.๓  การตรวจสอบแฟ้มประเมินและข้อมูลของสถานศึกษา 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

    ๑๔.๑  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ภาคนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้จัดท าคู่มือการท าภาคนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี 
๒๕๖๑ และมีการปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ เมื่อปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าภาคนิพนธ์ และจัดท าภาคนิพนธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จ านวน ๔๕ คน 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
๘.๑.๒ คู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 ๘.๓  เชิงเวลา 

 พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจัดท าคู่มือการ

ท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            

๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             

๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. สรุปผลและรายงานผล             

 
๑๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  จ านวนเงิน   ๙,๗๕๐   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 
 ๑๒.๑.๑  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดประชุม    รวม   ๓,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาทx ๑ มื้อ x ๔๕ คน)  รวม   ๓,๖๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๓  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน) รวม   ๓,๑๕๐ บาท 
                                                    รวมทั้งสิ้น  ๙,๗๕๐  บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การติดตาม 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  จัดท าคู่มือการท าภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

  
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1        หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี 
รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เป็นสถาบันในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี  จึงได้จัดท าโครงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน ๑ สาขาวิชา  
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้สอดคล้องกับความต้องการ      
7.2  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       7.3  เพื่อสนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
                พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการจ านวน  ๑  สาขาวิชา ได้แก่ 
  8.1.5  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

8.2 เชิงคุณภาพ 
              8.2.1  เสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  8.2.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     9.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

9.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
9.3 สถานที่ด าเนินโครงการ  :  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

๑๐. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๔๓๗,๘๐๐    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๔๓๗,๘๐๐  บาท  (ส่ีแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน) 
 10.1   ค่าเบี้ยประชุม                รวม  ๒๓๖,000 บาท 

(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ) 

 ๑๐.2   ค่าเดินทาง                รวม  ๑๘๘,๘๐๐ บาท 
(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ) 
(คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ) 

 11.4  ค่ารูปเล่มรายงาน  (400 บาท x หลักสูตรละ 5 เล่ม x 4 หลักสูตร) รวม   8,000 บาท 
 ๑๑.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม   5,000 บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
11.1  ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ 
11.2  สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       11.3  สนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน 
 
 
 
 



 

12. การติดตามและประเมินผล    
   เครื่องมือประเมินผล              :    การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   ระยะเวลาในการประเมินผล     :   ระหว่างด าเนินกิจกรรม /หลังเสร็จส้ินโครงการ 
   ประเมินการจัดกิจกรรม          :    ผู้เช้าร่วมกิจกรรม 
   ผู้ติดตามผล   :   งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
                                              สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) 
ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
การบริหาร  โดยเปิดการเรียนการสอน  จ านวน  ๑๖  สาขาวิชา  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  นั้น 

เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๒และ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3 จึงจัดโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ขึ้น 

๗. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่อด าเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง 
 2.  เพื่อร่วมแสดงความยินดี สร้างความประทับใจกับบัณฑิตท่ีเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 4.  เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน 
 5.  เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแล้วเกิดความประทับใจ ภาคภูมิใจในสถาบัน และมีโอกาส
พบปะกับนักศึกษาปัจจุบัน 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 

๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบัณฑิต  เข้าร่วมโครงการโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   จ านวน  ๔๐๐  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
๘.๒.๑ บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  ได้อย่างถูกต้อง 
๘.๒.๒ นักศึกษาสามารถเรียน/ศึกษาได้ด้วยตนเองจากส่ือ online ได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๘.๓ เชิงเวลา 
         การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
 9.3  จัดโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
 9.4  สรุปผลและประเมินผลโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒และ๒๕๖๓  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
  
10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  -  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๑๔๐,๔๐๐ บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๑๔๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ๑2.๑  ค่าอาหาร 
  ๑2.๑.๑  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐  บาท x ๑ มื้อ x ๔๐๐ คน)  รวม    ๓๒,000 บาท 
  ๑2.๑.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๐๐ คน) รวม    ๒๘,000 บาท 
 12.4  ค่าสถานท่ี       รวม    ๒0,000 บาท 



 

 12.4  ค่าด าเนินงานของบุคลากร (๓๐ คน x ๔ วัน X ๔๒๐ บาท )  รวม    ๕๐,๔00 บาท 
 ๑2.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1๔.1  ครู  บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒และ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี                                                 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1        หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
                 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระ ดับ
เทคโนโลยี 
                  รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี ส าหรับหลักสูตรท่ีเปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน ๓ ปี นับแต่วันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ  
                 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เป็นสถาบันในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี  และมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นและด าเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  จึงจัดท าโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ ขึ้น 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพใน

ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 256๔ 

๗.๒  เพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา                   
256๔ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗.๓  เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง ปริญญาตรี               
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 256๔ ได้ทันในภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา                          
256๔ 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       - สถานศึกษาเข้ารับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา  จ าวน 3 สถานศึกษา 

      - หลักสูตรท่ีรับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด ๕ 
หลักสูตร 

      - ผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจในการรับการประเมิน
ความพร้อม  จ านวน 50 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ผู้บริหาร  คณาจารย์ มีความเขาใจในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
  การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 9.3  รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 9.4  ประเมินผลและสรุปผลโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 

10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 25๖๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
              ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   72,120    บาท   
       งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   72,120 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึง่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 ๑2.1  ค่าอาหาร 
  ๑2.2.๑  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐  บาท x ๒ มื้อ x ๘๐ คน)  รวม   ๑๒,๘00 บาท 
  ๑2.2.๒  ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๘๐ คน)  รวม   ๑๑,๒00 บาท 
  12.2.3  ค่าอาหารเย็น (๘๐ บาท x 1 มื้อ x ๘๐ คน)  รวม   ๖,๔00    บาท 
 12.3  ค่าท่ีพักคณะท างาน  (๙ คน x 1 คืน x ๘๐๐ บาท)   รวม   7,200   บาท 
           ๑๒.2  ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างาน (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)  รวม   4,320   บาท 
           ๑๒.3  ค่าเดินทางคณะท างาน (๙ คน x 800 บาท x 2 วัน)   รวม  7,200    บาท 
  12.4  ค่าเอกสาร       รวม  ๕,000    บาท 
  ๑๒.5  ค่าของท่ีระลึกคณะกรรมการ (12 กระเช้า x 1,500 บาท)  รวม 18,๐๐๐    บาท 

  รวมทั้งสิ้น  72,๑20  บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
  

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         14.1  ผู้บริหาร ครู คณาจารย์  เข้าร่วมโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔  
         14.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี   1    หัวข้อ  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี 
รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  เป็นสถาบันในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี  จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.2  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       7.3  เพื่อสนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 

หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
๑. เทคโนโลยีไฟฟ้า        วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๒. เทคโนโลยีการเช่ือม    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

8.2 เชิงคุณภาพ 
              8.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  8.2.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 9.3  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 9.4  สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

10. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๑ พ.ศ 256๒ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม 25๖๓  – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๓๙๖,๐๐๐   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๓๙๖,๐๐๐  บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 
 12.1   ค่าเบี้ยประชุม                รวม  ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

 (คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ) 
 (คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๓๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๑ คณะ) 

 ๑2.2   ค่าเดินทาง                รวม  ๑๗๖,000 บาท 
 (คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ) 
 (คณะอนุกรรมการวิชาการ  ๓๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ) 

 12.4   ค่าเอกสารท่ีใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร    รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑2.๕  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม   ๒๐,000 บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 



 

 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1๔.1  ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ 
1๔.2  สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น 

       1๔.3  สนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ    สอนภาษาจีนในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   ( / )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  
2. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท 
ถังฟง เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ในการท าโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ 
(จีน-ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

สถานศึกษามีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาจีน เพื่อการเตรียมความพร้อมก็
นักศึกษาท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-ไทย) แต่สถานศึกษาในสังกัด       
ยังขาดก าลังคนท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญทางด้านภาษาจีนในการส่ือสาร สถาบันฯ   จึงจัดโครงการสอนภาษาจีน      
ในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้น เพื่อสนองตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ท่ีจะเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-
ไทย)  
๗. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่ือสารภาษาท่ี ๓ (ภาษาจีน) และการเตรียมความ
พร้อมในการร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-ไทย) ในการไปศึกษายังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้ในคณะท่ีร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตร    
ทวิวุฒิ (จีน-ไทย) ท้ังในด้านการส่ือสารและการเรียนรู้วัฒนธรรม 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       นักศึกษาท่ีร่วมโครงการท้ังหมด  ๒๐ – ๔๐ คน / วิทยาลัย 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคณุภาพ 
             ผู้เรียนท่ีร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       ๑  ภาคเรียนการศึกษา 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑.หนังสือน าส่งขอความอนุเคราะห์ครูสอนวิชาภาษาจีน และตารางสอน 
 ๙.๒.เดินทางไปสอนยังวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้การภาษาจีนในระบบ แพลตฟอร์ม 
https://info.tangce.cn/common/index.action บทเรียนท้ังหมด ๑๖ บท 
 ๙.๓.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๑ พ.ศ 256๒ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
ระยะเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา และห้องเรียนภาษาจีนในแต่ละวิทยาลัยในสังกัด 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ...............   บาท   
งบประมาณของ................................................ รวมท้ังส้ิน....................  บาท (....................................................) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุ................... 
  ๑๒.๑.๑  .......................  รวม   ................ บาท 
  ๑๒.๑.๒  .........................  รวม   ................ บาท 
           ๑๒.๒  ค่าตอบแทน.......................  รวม   ................ บาท 
           ๑๒.๓  ค่าเดินทาง........................  รวม   ................ บาท 
  ๑๒.๔  .....................................  รวม   ................ บาท 
                                                    รวมทั้งสิ้น  ...............  บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒   การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ๑๔.๑  การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
          ๑๔.๒  ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

https://info.tangce.cn/common/index.action


 

 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๒.  สถานที่      ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จังหวัดนครนายก        . 

๓.  ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานพัฒนากิจการนักศึกษาส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบัน     
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  . 
๔. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ( ✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( ✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( ✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓  
                           มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ  

                             ตัวบ่งชี้ที่ (๕.๑) การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ       
สถาบัน  

  ตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน    แผนงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 
    

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรม
นักศึกษา เช่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2552 มีให้ไว้ ดังนี้  “ขอสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในฐานะเป็นกิจกรรม เสริมหลักสูตร โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝัง คุณธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความเจริญงอกงาม ท้ังด้าน สติปัญญา 
ร่างกาย และจิตใจ” มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม โดย
อาจจัดต้ัง องค์กรการบริหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการท ากิจกรรมของนักศึกษา เช่นจัดต้ังสโมสรนักศึกษา เป็น
ต้น เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนตนเอง ในการท างานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี ส่งเสริมความ สามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และต้องค านึงถึงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก าร พ.ศ.
2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ด้านนักศึกษา ตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) เกี่ยวข้องกับ
การท ากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อตัว ของนักศึกษาเอง การบริหารงานกิจการนักศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีส าคัญใน
การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง สมรรถนะแก่นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีบทบาทในการ

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

พัฒนานักศึกษา การรักษาระเบียบวินัย และ การบริการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ  เพื่อสร้าง
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีเป้าหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต
และและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ 
การอาชีวศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอาชีวศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ ยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นศูนย์กลางภาคีการพัฒนามีส่วนรวมทุกขั้นตอน
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตาม
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านแผนงานผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0  
          จากเหตุผลและความส าคัญจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้นในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องของสถาบันใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

๗. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
2. เพื่อสนับสนุนด าเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาในด้านการบริการท่ัวไปเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของกิจกรรม

ต่างๆ ของนักศึกษา 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       จัดสวัสดิการด้านการบริการท่ัวไปให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 448 คน ได้แก่ 

8.1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้แก่จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
คู่มือนักศึกษา  

8.1.2 ด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การประกันอุบัติเหตุ การ
ดูแลป้องกันและบ ารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล 

8.1.3 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการท่ัวไปเช่นระบบสารสนเทศ ห้องสมุด 
สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา  

 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
             นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้รับบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับการ
บริการท่ัวไปอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       สามารถด าเนินการภายใต้ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานและสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของรัฐ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน ๒๔๔ ใบ และส่งมอบแก่นักศึกษาจ านวน ๒๔๔ คนภายใน
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 



 

 2. จัดท าคู่มือนักศึกษาและส่งมอบแก่นักศึกษาจ านวน ๒๔๔ คน 
 3. ให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การประกันอุบัติเหตุ การดูแล

ป้องกันและบ ารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล 
4. ให้บริการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการท่ัวไปเช่นระบบสารสนเทศ ห้องสมุด 

สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา 
 
๑๐. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
 เดือน ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   1,000,000    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๑,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑.๑  จ้างเหมาจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ๒๔๔ ใบ x 1๐0 บาท      รวม      24,400  บาท 
           12.1.2  จัดสวัสดิการสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี รวม  475,600  บาท 
                       การประกันอุบัติเหตุ การดูแลป้องกันและบ ารุงสุขภาพ  
                       การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล 

12.1.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการท่ัวไปเช่นระบบสารสนเทศ    รวม    500,000  บาท 
            ห้องสมุด สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา  

                                                              รวมทั้งสิ้น    1,000,000  บาท   
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  จากการสังเกตุ 

 ๑๓.๒  จากความคืบหน้าในการด าเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ๑๔.๑  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ของนักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๔๔ คน 
          ๑๔.๒  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถส่งมอบบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ให้แก่นักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๔๔ คน ได้ทันก าหนดการ 

 



 

 
๑. ชื่อโครงการ ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี 
๒.  สถานที่     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   
๔. ลักษณะโครงการ ( ✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ( ✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( ✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( ✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ และ มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีคิดค้นโดยนักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนประเทศต่อไปใน อนาคต และการแปลงนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกสู่ท้องตลาด 
จึงได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยเปิดพื้นท่ีในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงได้จัดท า
ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีขึ้น โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีเป็นอนาคตของชาติได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์      
สู่นวัตกรรม ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยอย่างมีทักษะและมีเหตุผล ใน
รูปแบบของการแข่งขันและประกวดผลงาน 

๗. วัตถุประสงค์ 

             ๗.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓  ได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัย 
         ๗.๒ เพื่อแสดงผลงานในการเสริมสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
       ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ  จ านวน   ๙๖  คน 
  (จ านวน ๗ วิทยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน) 
 ๘.๑.๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ      จ านวน   ๑๗  คน 
  (จ านวน ๗ วทิยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๑ คน) 
 ๘.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ       จ านวน  ๑๘  คน 
 ๘.๑.๔ ฝ่ายด าเนินการ       จ านวน   ๒๐  คน 
      รวมทั้งสิ้น    จ านวน ๑๓๔  คน 
       ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๘.๒.๑ มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยท่ีคิดค้นโดยนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัด 
 ๘.๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย อย่างมีคุณภาพ 
       ๘.๓  เชิงเวลา 
       เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยของบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๑๐. การด าเนินการ 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            

๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             

๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  จ านวนเงิน  ๒๔๘,๓๖๐ บาท   
              งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๒๔๘,๓๖๐ บาท (สองแสนส่ีหมื่นแปดพันสาม
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๑2.๑  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑๘ คน      รวม    ๑๒,๙๖๐ บาท 
              (๑๘ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน)  

     ๑2.๒  ค่าท่ีพัก (๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน x ๙ ห้อง)             รวม    ๒๑,๖๐๐ บาท 



 

        ๑2.๓  ค่าเดินทาง (๒,๐๐ บาท x ๑๘ คน)    รวม    ๓๖,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๔  ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์  ส่ือ โสต    รวม    ๓๐,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๕  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๖  ค่าเบี้ยเล้ียง 
      ๑2.๖.๑  ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างาน     รวม    ๒๕,๒๐๐ บาท 
    (๓ วัน x วันละ ๔๒๐ บาท x ๒๐ คน)  
     ๑2.๖.๒  ค่าเบี้ยเล้ียงนักศึกษาเจ้าของผลงาน 
    (๕๑ ผลงาน x ๒ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ วัน)  รวม    ๑๘,๓๖๐ บาท 
     ๑2.๖.๓  ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    (๕๑ ผลงาน x ๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๑ วัน)  รวม    ๑๒,๒๔๐ บาท 
     ๑2.๗  เงินรางวัล (๑๐,๐๐๐ บาท x ๘ ประเภท)             รวม    ๘๐,๐๐๐ บาท 
     ๑2.๘  ค่าจัดท าโปสเตอร์ (๖๐๐ บาท x ๕๑ ผลงาน)   รวม    ๓๐,๖๐๐ บาท 
     ๑2.๙  ค่าวัสดุและค่าจัดท าเกียรติบัตร               รวม      ๕,๐๐๐ บาท 

            รวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๙๖๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑3.  การวัดผลประเมินผล 
๑3.๑ การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑3.๒ การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑3.๓ การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑4.๑ มีการจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย ให้แก่ครู อาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ 
 ๑4.๒ มีการจัดต้ังคณะท างานด้านการวิจัย จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”  
2.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

3.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
4. ลักษณะโครงการ ()  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ()  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ()  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย 10 สถานศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา                
พ.ศ. 2551 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ัง เป็นการ
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได้ 
    

 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร                
ให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จ าเป็ นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรให้               
เกิดความรักความผูกพันรู้จักการท างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โครงการพัฒนา
บุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความ
รักความ ผูกพั น ช่วยสร้ างสรรค์องค์กรให้  ท าให้ มี ก ารปรับ เป ล่ียนมุมมองก้ าวไป สู่ความส า เร็ จ                         
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน กิจกรรมท่ีผ่อนคลายสนุกสนานจะช่วยท าให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น  
มีความหมายมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อสังคมท่ีตนท างาน เกิดบรรยากาศ “ท่ีท างานน่าอยู่
และสังคมสมานฉันท์”  

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  พิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีจะขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ จะต้องเริ่มต้นท่ีคนมีคุณภาพเช่นกัน 
โดยสรุปพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดของความส าเร็จ คือ คนท าให้องค์กรมีชีวิต มีพลวัตให้เกิดความสุขในองค์กรซึ่งสุดท้ายท า
ให้องค์กรเติบโต ดังนั้นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”  

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

7. วัตถุประสงค์ 

 7.1 เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 7.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
 7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญญาในการท างาน 
 7.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภานในสถาบันฯ 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนา จ านวน 17 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 น าประสบการณ์ท่ีได้ด าเนินโครงการมาปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 

9.  วิธีการด าเนินการ 
     จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สร้างสรรค์องค์กร” 

10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
     พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

12. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   81,110   บาท   
งบประมาณของ โครงการฯ รวมท้ังส้ิน 81,110 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
 

 12.1  ค่าวัสดุ 
  12.1.1 ป้ายไว้นิลของโครงการ      รวม     2,500 บาท 
  12.1.2  อุปกรณ์ส านักงาน     รวม   10,000 บาท 
          12.2 ค่าตอบแทนวิทยากร      รวม   20,000 บาท 



 

          12.3 ค่าเดินทาง          รวม     5,000 บาท 
 12.4 ค่าเบ้ียเล้ียง       รวม   12,510 บาท 
 
 12.5 ค่าท่ีพัก        รวม   29,600 บาท 
 12.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ของท่ีระลึก)     รวม     1,500 บาท
  
                                                           รวมทั้งสิ้น                           81,110 บาท 

 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13.  การวัดผลประเมินผล 
13.1  การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 13.2  การแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
 13.3  การรายงานผลการด าเนินโครงการ 

14.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         14.1  บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          14.2   เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 
2. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  
3. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายท่ีมุ่งให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมด้วยการเข้าสู่โมเดล 

“ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติและเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าทุกคนจะมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึง
การศึกษาทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ียึดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอันจะเป็นผลให้การพัฒนาก าลังคนต้องปรับตัว
เพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากล 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดย
จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ท้ังระบบปกติ
และระบบทวิภาคี ปัจจุบัน หลักสูตรอาชีวศึกษาควรสะท้อนต่อการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งของ
ประเทศ และต้องพัฒนาให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และสามารถพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้
เป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหม่             
ท่ีอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve และ New – Curve เพื่อให้ตอบสนองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เปน็หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตามนโยบายของประเทศไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรม
ท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

ท่ีสามารถเช่ือมต่อสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ โดยจัดท าโครงการ
อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ

พัฒนาสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๗.๒ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ 

๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ
ของการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและการพัฒนาการเรียนการสอน      
แนวใหม่ 

๗.๔ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพใหม่ ในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

๗.๕ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ  

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพจ าเป็น และสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จ านวน ๔๕ คน 
 ๘.๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทย
แลนด์ ๔.๐  จ านวน ๔๕ คน      

๘.๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและ
สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๘.๑.๔ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ      
มีกรอบการเจรจาความร่วมมือ ข้อตกลงความร่วมมือกัน 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

      สนับสนุนการพัฒนา    และการเช่ืองโยงหลักสูตรอาชีวศึกษา   และการจัดการเรียนการสอนส่ือ
การพัฒนาครู ครูฝึก ผู้บริหาร ความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศในสาขา
วิชาชีพ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
๙.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา การยกระดับมาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาแนวใหม่ท่ีสอดคล้องการพัฒนาประเทศไทย THAILAND ๔.๐ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ ๔.๐   

๙.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน 



 

๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพการสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบ
ออนไลน์ 

๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพท่ี
จ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

๙.๕  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเช่ือมโยงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น 

๙.๖ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้          
วิชาชีพเฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 

๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 

๑๐. การด าเนินการ 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25….. พ.ศ 25….. 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน ตุลาคม 25๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๒๕,๐๐๐   บาท   
 ๑๒.๑  ค่าอาหาร     (๘๐  บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน)        รวม    ๗,๒๐๐   บาท 
 ๑๒.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๔๕ คน)       รวม    ๖,๓๐๐   บาท 
 ๑๒.3  ค่าท่ีพักวิทยากร  (๘๐๐ บาท x ๓ คน)          รวม     ๒,๔๐๐  บาท 
 ๑๒.4  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ด้านเอกสาร)                    รวม   ๑๐,๐๐๐ บาท
  

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการณ์ด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

๑๔.  ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
๑๔.๑  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วย

ระบบออนไลน์ จ านวน ๔๕ คน 
 ๑๔.๒  ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะภาษาและ

ทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๔.๓  ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาการ ทักษะภาษาและวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและ

สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๔.๔  ภาคีเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ   

ในการพัฒนาอาชีวศึกษา 
๑๔.๕  หลักสูตรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในสาขา

วิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่ 
๑๔.๖  ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและหลักสูตรในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศตาม ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑๔.๗  สถานศึกษา ได้ยกระดับมาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่า 

และคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม 
๑๔.๘  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริการและกลุ่มเกษตร         

ท่ีมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓       

๓.  ผู้รับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1        หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ประกาศจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  ท้ัง  23  
สถาบัน  เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประ เทศและแผนการผลิตก า ลั งคน สู่ตลาดแรงงานตรงตามความ ต้องของสถานประกอบการ                                         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา  13 และ 14 นั้น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาการบริหาร  โดยเปิดการเรียนการสอน  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557  จนถึงปัจจุบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงมีความตระหนักใน
ความส าคัญของการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลและการบริหารหลักสูตรอย่างถูกต้อง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์  และเพิ่มคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  ตรงตามความต้องการของการพัฒนาประสบการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  จึงได้ก าหนดจัด
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ให้กับประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีประสิทธิภาพและคุณภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและสถานประกอบการ 

 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
๗.๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ  สามารถน าหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ  ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ   
  จัดประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน        
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ส าหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ 

๘.๒.๑   ผู้บริหาร  หัวหน้างานหลักสูตร ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณาจารย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้  
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

๘.๒.๒ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีจะได้แนวทาง/วิธีการและขบวนการในการ
บริหารในรูปแบบของเอกสารท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอน 

๘.๒.๓  ผู้บริหาร  คณาจารย์และนักศึกษา  สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างถูกต้องใน
ทิศทางเดียวมีความเข้าใจกันและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
  การเบกิจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
๙. วิธีการด าเนินการ 

๑. เชิญผู้บริหาร  หัวหน้างานหลักสูตร ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณาจารย์และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  ประชุมเตรียมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๒. สรุปขั้นตอนการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
10. การด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             



 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม 25๖๓  – เดือน เมษายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๗๕,๙๐๐   บาท   
        งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๗๕,๙๐๐ บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการประชุม     รวม    ๕,๐๐๐ บาท 

                     (ชุดละ  ๑๐๐ บาท x ๕๐ ชุด) 
 ๑๒.๒  ค่าอาหาร 
  ๑๒.๒.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    (๒๕๐  บาท x ๑ มื้อ x ๕๐ คน)   รวม    ๑๒,๕๐๐ บาท 
  ๑๒.๒.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    (๕๐บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน)   รวม    ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๓  ค่าวิทยากร ( ๔ คน x ช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท x ๘ ช่ัวโมง)  รวม    ๓๘,๔๐๐ บาท 
 ๑๒.๔  ค่าวัสดุ        รวม ๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๕  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       รวม    ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
๑๔.๑  ผู้เข้าได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี    

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ  สามารถน าหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ  ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคกลาง ๓ 

๒.  สถานที่      ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จังหวัดนครนายก 

๓.  ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  . 
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ท่ี     1   หัวข้อ   ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งข้อมูลหลักสูตรท่ี ได้รับการ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อรับรองหลักสูตรท่ีปรับปรุงและพัฒนาใหม่ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และให้เกิดความถูกต้องตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)                    
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  น าเข้าข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงจ านวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จ านวน ๑ หลักสูตร เข้าสู่

ระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 
๗.๒  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจและสามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์               

ท้ัง ๕ หลักสูตร 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       - หลักสูตรปรับปรุงจ านวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จ านวน ๑ หลักสูตร รวม ๕ หลักสูตร
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

      - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์                 
จ านวน ๕ หลักสูตรๆ ละ ๕ คน จ านวน ๒๕ คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์ผ่านระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
       - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

9.2  เตรียมสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 9.3  จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 9.4  ประเมินผลและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

ต.ค.๒๕๖๓ - มิ.ย.๒๕๖๓  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๑๒,๗๐0    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๑๒,๗๐0 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ๑2.1  ค่าอาหาร 
  ๑2.2.๑  ค่าอาหารกลางวัน (๘๐  บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน)  รวม   ๑,๖00 บาท 
  ๑2.2.๒  ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน)  รวม   ๑,๔00 บาท 
           ๑๒.2  ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน x ๖ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท)  รวม   ๗,๒๐0 บาท 
           ๑๒.3  ค่าเดินทางวิทยากร      รวม   ๑,๐00 บาท 
  ๑๒.๔  ค่าของท่ีระลึกคณะกรรมการ (๑ กระเช้า x 1,500 บาท)  รวม   1,๕๐๐ บาท 

  รวมทั้งสิ้น  ๑๒,๗๐0  บาท 
 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
 ๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  หลักสูตรท้ัง ๕ หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบ CheCo 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        14.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถน าเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์                 
จ านวน ๑๐ คน 
         14.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ เผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓      
๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย ( ✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( ✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( ✓)  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี ๕.๑  
  ตามยุทธศาสตร์        

2. ยุทธศาสตร์ท่ี  1 หัวข้อ ด้านความมั่นคง , การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                                                                       
๒. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หัวข้อ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 

รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ยุทธศาสตร์ ท่ี4 หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล ,  

การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา                                                                                                                                                                                                                 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการท่ีมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งของทุกหน่วยงานหรือองค์กร 
นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเดียว ยังเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้สาธารณะชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการให้เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดี
ของสถาบันอีกด้วย 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา กับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชน 

๗.๒ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถาบันไปสู่สาธารณชน  

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ   
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ประจ าเดือน 
๑๒ เดือน เผยแพร่วารสาร ๑ ครั้งต่อปี และเผยแพร่ข่าวสารท่ัวไป ๑ ครั้งต่อป ี
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีสนใจได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัด
การศึกษาระบบบริหารข้อมูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



 

 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 

 ๙.๑ จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์น าเสนอแผนเพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ 

๙.๒ ติดตามการด าเนินงาน  

 ๙.๓ ประชุมสรุปผลการเผยแพร่ภาพลักษณ์  

 ๙.๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์   
10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   5๐,๐๐๐    บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวท้องถิ่น  (๑,๐๐๐ x ๑๒ เดือน)   รวม   ๑๒,๐๐๐   บาท 
 ๑๒.๒ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวท่ัวไป (๑ ครั้งต่อปี)    รวม   ๑๑,๐๐๐   บาท 
 ๑๒.๓ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร   (๑ ครั้งต่อปี)                                                      รวม   1๐,๐๐๐   บาท                                                                             
            ๑๒.๔ ค่าจัดซื้อ และวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์  รวม   ๑๗,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒  การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๓.๓  ด าเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ นิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจ านวนสถานประกอบการ 
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ ( /  )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563 
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาปัจจุบันท่ีมีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ถือเป็น

หัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น าหลักสูตร  การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี  โดยมีต้นแบบมา
จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาและปรับใช้การศึกษาอาชีวศึกษาของไทย  ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีนั้น  อธิบายได้ดังนี้  คือต้องอาศัยความร่วมมือสองฝ่าย  คือ สถานศึกษา และสถานประกอบการ หลักการ
คือ สถานศึกษาได้ตกลงความร่วมมือกับสถานปรกอบการ  โดยท่ีเน้นภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและออกปฏิบัติ
จริง  ไปเรียนรู้จริงกับสถานประกอบการจริง  ซึ่งเป็นผลดีกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน การสอน พร้อมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  ต้องเข้าใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ  รวม
ไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ
ด้วย  ฉะนั้นแล้วจึงได้มีโครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถาน
ประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกทักษะวิชาชีพ ท้ังสายช่างอุตสาหกรรม และสายพณิชยกรรม       
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสร้างมาตรฐานให้กับวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะ และคุณภาพ
ป้อนสู่ตลาดแรงงานสืบไป 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายการ  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  จึงมีการก าหนดแนวทางและจัดท าโครงการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ผนวกกับการ
นิเทศติดตามอย่างจริงจังของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดยมุ่งหวังให้สถานประการเพิ่มขึ้น 
ครอบคลุมกับสาขาท่ีวิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอน และวิทยาลัยได้เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคีอย่างเต็มรูปแบบ 

 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหาในการด าเนินโครงการตามนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

อาชีวศึกษาอย่างสูงสุด 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       เพิ่มจ านวนสถานประกอบการ ๕ แห่ง จากท่ีมีอยู่ 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษามีการด าเนินโครงการตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดแนวทางในการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจ านวน
สถานประกอบการ 
 ๙.๒ นิเทศติดตาม ตามนโยบาย ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3-
64  ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๙.๓ สรุปผลการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจ านวนสถาน
ประกอบการ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2564 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา      

ภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๕๐,๐๐๐   บาท   
๑๒.๑  ค่าเบ้ียเล้ียง 

       - ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน    เป็นเงิน       ๗,๒๐๐  บาท 
๑๒.๒  ค่าท่ีพัก 
      - ๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง    เป็นเงิน       ๒๔,๐๐๐ บาท 



 

๑๒.๓ ค่าเดินทาง 
      - ๑๐ ครั้ง x ๑,๐๐๐ บาท     เป็นเงิน       ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒.๔ ค่าวัสดุ       เป็นเงิน       ๘,๘๐๐ บาท 

                     รวม      ๕๐,๐๐๐    บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑๔.๑ ได้รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบาย ของการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๑๔.๒ วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการตามนโยบายให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผูรั้บผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   ( / )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563 
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  
2. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท 
ถังฟง เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ในการท าโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ 
(จีน-ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐  อุตสาหกรรม First S - curve  และ อุตสาหกรรม New S - 
curve   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีเกิดแก่ครู 
คณาจารย์ และนักเรียน อันจะสามารถยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับครูวิชาชีพ บุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยจัดให้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการจัดท าโครงการ
การพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน ขึ้น โดยยึดโยงแนวปฏิบัติและเปิด
โอกาสในการพัฒนาให้แก่ครู คณาจารย์รวมถึงบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพัฒนาครูให้ได้รับประสบการณ์ตรงตามวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ ท่ีมีศักยภาพ     

ท้ังด้านกระบวนการรวมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๗.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา กับสถานศึกษา

ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา    
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี     

ให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       ครู และนักศึกษาท่ีร่วมโครงการท้ังหมด  ๒๐ – ๔๐ คน/วิทยาลัย 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
             ผู้เรียนท่ีร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       ๑  ภาคเรียนการศึกษา 

๙.  วิธกีารด าเนินการ 
 ๙.๑.หนังสือน าส่งการแจงรายละเอียดทุนการศึกษาของวิทยาลัยต่างๆของประเทศสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีน 
 ๙.๒.การรับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากวิทยาลัยในสังกัด 
 ๙.๓.การเดินทางไปศึกษาต่อยังวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๙.๔.วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๙.๕.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
 
๑๐. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
         ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา และวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ    จ านวนเงิน   2,000,000 บาท   
          งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
           ๑2.1  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ  
                    (10,000  บาท x ๒๐ คน)                                            รวม    2,000,000 บาท   
 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
๑๓.๓   การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 



 

 ๑๓.๔  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ๑๔.๑ วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
         ๑๔.๒  การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3) 
          ๑๔.๓  ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ  
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (  )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี..... 
  ตามยุทธศาสตร์        

1. ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีแตกต่างจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป คือเน้นผลิตบุคลากรท่ีมีสมรรถนะท่ีมีการปฏิบัติงานได้จริง มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยี
สูง โดยการดูแลของครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนอย่างมากในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต้ังแต่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗จนถึงปัจจุบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  มีหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปิดการเรียนการสอน
ท้ังส้ิน ๑๐ หลักสูตร  โดยจ าเป็นต้องมีครูฝึกในสถานประกอบการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
และเพื่อเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพื่อให้สามารถใช้ความเช่ียวชาญท่ีมี  
เพื่ออบรมส่ังสอนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีความรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการจัดการเรียนการสอน   

ในระบบทวิภาคี 
๗.๒ ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ          

ในสถานประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ    
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี    

ให้ได้มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด 
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีความรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการจัดการเรียนการสอน      
ในระบบทวิภาคี 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
       ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพใน         
สถานประกอบการ  และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 

๙.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา  
๙.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน 
๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพ   

ท่ีจ าเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่  
๙.๕  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเช่ือมโยงการพัฒนาการ

อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น 
๙.๖ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพ

เฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 

๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   100,๐๐๐  บาท*   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งส้ิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. รวมทั้งส้ิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ๑๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  ๕  คน  (๕  คน x ๖ ช่ัวโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม  ๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๒  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม  ๘,๐๐๐    บาท 



 

 ๑๑.๓  ค่าอาหาร 
  ๑๑.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    ๘๐  บาท x ๔  มื้อ x  ๘๕  คน   รวม  ๒๗,๒๐๐  บาท 
  ๑๑,๓,๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    ๓๕  บาท x ๘ มื้อ x ๘๕  คน   รวม  ๒๓,๘๐๐  บาท 
  ๑๑,๓.๓  ค่าด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ             รวม    ๕,๐๐๐  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น                           100,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

       * งบประมาณจัดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ านวน 25,000 บาท 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๒.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๒.๔  การใช้แบบสอนถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑๔.๑  ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ๑๔.๒  ครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ และ มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้รวมถึง
การส่งเสริมให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กรแห่งการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมครูอาจารย์ และนักศึกษาให้
มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยได้รับการส่งเสริมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อย่างเป็นรูปธรรม   
 เพื่อให้การขับเคล่ือนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการมอบทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
ระดับปริญญาตรี ให้กับครูอาจารย์ และนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถในการท าวิจัยและใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย 
๗. วัตถุประสงค ์

๗.๑ เพื่อส่งเสริมครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ให้มีการด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 

๗.๒ เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตมีมีความรู้ ความสามารถ 
๗.๓ เพื่อสร้างและพัฒนา ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ให้ เป็นนักวิจัยใหม่ ท่ีมี

ประสบการณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 ๘.๑.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จ านวน ๑๖ 

ทุน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๑.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี จ านวน ๔ ทุน 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
๘.๑.๒ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
 มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและติดตามทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  จ านวนเงิน   ๑๕๓,๐๐๐  บาท   
            งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมท้ังส้ิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 
 ๑๒.๑.๑  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดประชุม    รวม   ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒ ค่าอาหารในการจัดประชุม     รวม     ๘,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๓ ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการฯ    รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๔ ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ     รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
           ๑๒.๒  ทุนสนับสนุน 
 ๑๒.๒.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม   ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี รวม   ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                                  รวมทั้งสิ้น  ๑๕๓,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 



 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา  
 ๑๔.๒ อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับทุนและมีผลงานวิจัยได้รับ

ทุนสนับสนุนการวิจัย  
   ๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๒.  สถานที่    วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี 

๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าใน
การสร้างงานเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตให้สามารถสร้างงานในวิชาชีพของตนเองให้มีการ
พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการพัฒนา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเป็นนักพัฒนางาน
โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาต่อยอดงานใน
วิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น จนท าให้นักศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีหลักการและเป็นท่ียอมรับใน
สังคมวิชาชีพ ตลอดจนมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีช้ันสูงและสามารถเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อพฒันาการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต 
๗.๒ เพื่อสร้าง และพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ให้เป็นนักวิจัยใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ใน   

เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  
๗.๓ เพื่อให้นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการวิจัยรวมท้ัง

กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยท่ีดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
       ๘.๑.๑ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ช้ันปีท่ี ๒ (รหัส ๖๔) จ านวน ๒๕๐ คน 
       ๘.๑.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ช้ันปีท่ี ๒ (รหัส ๖๓) จ านวน ๒๕๐ คน 
 

 
 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๘.2.1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีประสบการณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้และ 

ความสามารถ ในการเขียนภาคนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ   
     ๘.2.๒ มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติฯ 

 ๘.๓  เชิงเวลา 
        เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดการอบรมการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ท่ีเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี 
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๑๒๓,๐๘๐   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน  ๑๒๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน
แปดสิบบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 
 ๑๒.๑.๑  ค่าจัดท าคู่มือการเขียนภาคนิพนธ์ของนกัศึกษา  รวม   ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๒  ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดประชุม    รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
           ๑๒.๒  ค่าเบี้ยเล้ียง (๖ คน x วันละ ๒๗๐ บาทx  ๒ วัน x ๗ สถานศึกษา)  รวม   ๒๒,๖๘๐ บาท  
           ๑๒.๓  ค่าเดินทาง       รวม   ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒.๔  ค่าท่ีพัก (๖ คน x ๑,๒๐๐ บาทx  ๑ คืน x ๗ สถานศึกษา)  รวม   ๕๐,๔๐๐ บาท 
                                    รวมทั้งสิ้น  ๑๒๓,๐๘๐  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันแปดสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 



 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมจ านวนอย่างน้อย      

ร้อยละ ๘๐    
 ๑๔.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ท่ีเข้าร่วมโครงการ อยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรม

ครบถ้วนร้อยละ ๘๐ 
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (✓)  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (   )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ 
  ตามยุทธศาสตร์        

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
ด าเนินการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘” ประเด็นส าคัญท่ีมี
การเพิ่มเติมได้แก่ “อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลัง ๕ ปี อย่างน้อย ๑ เรื่อง” 
จึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์        
อันจะสามารถยกระดับศักยภาพ และการน าเอานวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาต่อ
ยอด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์ให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้น สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
๗. วัตถุประสงค ์

๗.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ด้านการเขียนผลงานวิชาการ                   
และบทความจากนวัตกรรม 

๗.๒ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน 

๗.๓ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการวิจัยรวมท้ัง กระตุ้นให้เกิด
งานวิจัยท่ีดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชงิปริมาณ 
 ๘.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี และ
อาจารย์ผู้สนใจ ของสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน ๘๐ คน 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
๘.๑.๒ คณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาสรรถนะด้าน

การเขียนผลงานวิชาการและบทความจากนวัตกรรม และสามารถสร้างผลงานวิชาการได้ 

 ๘.๓  เชิงเวลา 
 กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
๙.  วิธีการด าเนินการ 
 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๓ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             
 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท   
            งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0  รวมท้ังส้ิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ี
ร้อยบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑  ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในจัดอบรม 
 ๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารท่ีใช้ในการจัดอบรม    รวม   ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๒ ค่าวิทยากร (๑,๒๐๐ บาท x ๓ คน  x  ๔ ชม.)  รวม    ๑๔,๔๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน  (๒๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๒ มื้อ)  รวม    ๔๐,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๔ ค่าอาหารเย็น  (๓๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ มื้อ)  รวม    ๒๔,๐๐๐ บาท
 ๑๒.๑.๕ ค่าอาหารว่าง  (๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๔ มื้อ)   รวม    ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๖ ค่าท่ีพัก (๘๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ ครั้ง)    รวม    ๖๔,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.๑.๗ ค่าเบ้ียเล้ียง (๑๖๐ บาท x ๘๐ คน)    รวม    ๑๒,๘๐๐ บาท 
                                                รวมทั้งสิ้น  ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



 

๑๓.  การวัดผลปร 

ะเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๓  การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๑๔.๑  คณาจารย์ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก

นวัตกรรม 

 ๑๔.๒  คณาจารย์พัฒนาเอานวัตกรรม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน 

 ๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒.  สถานที่    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๓.  ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๔.  ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (    )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (✓)  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (✓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
      (✓)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1,2.2   
  ตามยุทธศาสตร์        

           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-
curve, New S-curve, Thailand 4.0   

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ปัจจุบัน การวางแผนการผลิตก าลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สอดรับกับทิศทางในการ

พัฒนาประเทศระยะ 20 ปีและตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
ท่ีให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้   
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทย           
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรม 
First S-curve และ new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อตุสาหกรรม 4.0) รวมไปถึง 
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังในส่วนของพื้นท่ีติดชายแดนและ 
พื้นท่ีไม่ติดชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการก าลังคนเพื่อใช้วางแผน  
การผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีมีผลการส ารวจ
ความต้องการก าลังคนในกลุ่มภาคการผลิต และบริการ และสาขาท่ีเป็นความต้องการ/ความจ าเป็นของ
ประเทศ การศึกษานโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาก าลังคน รวมท้ังการศึกษาด้านความ    ไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การคาด ประมาณความต้องการแรงงาน ได้พยากรณ์จ านวน
แรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568  พบว่าประเทศไทยมีปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และอุปทานแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะ    
ท่ีพึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ในรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  รวมถึงหลักสูตรระยะส้ัน UpSkill/ReSkill 
ท่ีมุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้วยการสร้างทักษะใหม่ท่ี
จ าเป็นในการท างาน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศให้ผู้เรียนและก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วย
การยกระดับสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาและก าลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ การเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T 
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  โดยใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocation Qualification System) เป็น
เครื่องมือในการ พัฒนาความสามารถ (competencies) ของก าลังคน ในรูปแบบการบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่ วยงาน     ท่ี เกี่ ยวข้อง จะเป็นการยกระดับ ( Implementation) สถานประกอบการ 
ผู้ประกอบการ และ บุคลากร ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ส่งผลต่อการยกระดับผลิต
ภาพและพัฒนาก าลังคน   เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศต่อไป 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้ด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาก าลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๗. วัตถุประสงค ์
7.1 สร้างกลไกเช่ือมโยงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของสถานประกอบการ       

สู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
7.2 สร้างกลไกเช่ือมโยง เพื่อเทียบเคียง เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ 
7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของ              

สถานประกอบการสู่มาตรฐานอาชีพ 
7.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและทักษะการท างานของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ก าลังคนในสถานประกอบการให้มีความพร้อมสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

7.5 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพ 
และรูปแบบการสอนแนวใหม่ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและทักษะการประเมินรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

7.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการของศูนยทดสอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา 

7.7 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ด้วยการยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาโดยใช้มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
 
 



 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 

8.1 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
 

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง /ผู้บริหาร
วิทยาลัย 202 แห่ง (จ านวนเท่ากับสถาบัน/วิทยาลัยท่ีมี) 

คน 20 

ครู/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์ 
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา 

คน 40 

ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการท างาน  

คน 40 

สถานประกอบการและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ แห่ง 10 
ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการท่ีผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

คน 40 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

คน 100 

ศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการ
อาชีวศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1 

 
8.2  ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  

 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา        
ท่ีได้รับการพัฒนาตามกระบวนการประกันคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดี 

ครู/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดี 

ผู้ประกอบการและบุคลากรผ่านการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการท างาน 

ร้อยละ 80 

ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ 80 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ 80 

 
 



 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
9.1. จัดท าข้อเสนอโครงการและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนประจ าปี 
9.2  จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานประจ าปี 
9.3  ด าเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานประจ าปีดังต่อไปนี้คือ 

▪ จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพื่อ
ยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต     

▪ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการท างานของก าลังคนในสถาน
ประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาก าลังคนในศตวรรษท่ี 21 

▪ ประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานก าลังคน
ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

  9.4  ติดตามประเมินผล  สรุปและรายงานผลโครงการ 
๑๐. แผนการด าเนินงานโครงการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาและ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
            

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

            

2. พัฒนาบุคลากรประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ 

            

ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันการอาชีวศึกษาได้แก่ ด้าน
สนับสนุน ด้านทดสอบและ
ประเมิน ด้านฝึกอบรม และ
คณะกรรมการประเมิน ตัดสิน 

            

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือรองรับการ 

            

บริหารจัดการของศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

            

4. ประเมินและรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือ 

            

ยกระดับมาตรฐานก าลังคนให้มี
คุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

            

5. สรุปติดตามประเมินโครงการ             



 

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง ๓ 
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   504,000 บาท       
        งบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative 
Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0  รวมทั้งส้ิน 504,000 บาท (ห้าแสนส่ีพันบาทถ้วน)  
 ๑2.๑  กิจกรรมประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนา                               รวม    50,๐๐๐  บาท 
                     และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร จ านวน 60 คน                                     
 ๑2.๒  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ                    รวม  100,๐๐๐  บาท 
                   การบริหารจัดการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                   สถาบันการอาชีวศึกษา 
 ๑2.๓  กิจกรรมประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ       รวม  354,000  บาท 
                   เพื่อยกระดับมาตรฐานก าลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล 
                   ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ   
                                   รวมทั้งสิ้น                      504,000 บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   นิเทศติดตามการประเมินโครงการ  
๑๒.๒   ประเมินประสิทธิผลโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อประชาชน  
▪ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์วิชาชีพ 
▪ สร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพแก่บุคคลในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
▪ บุคคลท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีความมั่นใจ และสังคมยอมรับในความเป็นมืออาชีพ 
▪ ใหคุ้ณค่ากับชีวิตการท างาน สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ  เพิ่มเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
▪ ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และประสบการณ์ชีวิตเข้าสู่   

ระบบการศึกษาได้ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อสังคม 
▪ สร้างค่านิยมการเรียน “เพื่อการท างาน” มากกว่าการเรียน “ให้ได้ปริญญาสูงๆ” 
▪ ส่งเสริมให้น าประสบกาณ์วิชาชีพมารับรองให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการเคล่ือนย้าย 

แรงงานฝีมือ และนักวิชาชีพเสรีในอาเซียน 
▪ สร้างโอกาสและความเป็นธรรมของรายได้ 
▪ สร้างความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นการยกระดับ

ฝีมือแรงงานเข้าสู่ระดับสากล 
 



 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อเศรษกิจ 
▪ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ด้วยฐานก าลังคน  
▪ มีมาตรฐานอาชีพเป็นเกณฑ์ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
▪ รักษาก าลังคนให้อยู่ในระบบการท างานสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
▪ สร้างผลิตภาพก าลังคน เพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ  
▪ พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ท้ังท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา

และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของโลก การพัฒนาก าลังคน       
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    

      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวบง่ช้ีท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)  

พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management) 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการสภาสถาบันใน
สถาบันแต่ละแห่ง จ านวนไม่เกินสิบส่ีคน และมาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการ
ท่ัวไปของสถาบัน โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ขับเคล่ือนงานให้ เป็นไปตามนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมา 
ภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ 
คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติ
ธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ  
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม  

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินขับเคล่ือนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๗.๓ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       ๘.๑.๑ คณะกรรมการสภาสถาบัน     จ านวน ๑๐ คน 
 ๘.๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จ านวน ๑๐ คน 
 ๘.๑.๓ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓   จ านวน ๑๓ คน 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

9.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดวันประชุม 

๙.๒ ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 ๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
 ๙.๔ จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
10. การด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   475,800   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน 475,8๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้า

พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๒,๐๐๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๖๐๐บาทx๑2คนx๑๒ครั้ง) รวม  254,400  บาท 
๑๒.๒ ค่าพาหนะ        รวม  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการจัดประชุม                    รวม    41,400  บาท                                                                       
 (๑๕๐บาทx๒3คนx๑๒ครั้ง) 
         รวมทั้งสิ้น   475,800   บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  

๒.  สถานที่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    

      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)       

พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)  

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ขับเคล่ือนงานให้ เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่ งหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ คือ  
๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม 
๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ  
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม  
 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินขับเคล่ือนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
๗.๓ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แล้ว

น าเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน และผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัด 
 

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       ๘.๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จ านวน ๑๙ คน 
 ๘.๑.๒ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา    จ านวน ๙ คน 
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8.2 เชิงคุณภาพ 
             คณะผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

9.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดวันประชุม 

๙.๒ ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 ๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
 ๙.๔ จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
10. การด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   3๘5,200   บาท   
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสอง

ร้อยบาทถ้วน) 
 ๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๑,๒๕๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๐๐๐บาทx๑๘คนx๑๒ครั้ง) รวม  ๒๓๑,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๒ ค่าพาหนะ        รวม  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการจัดประชุม                    รวม    ๓๔,๒๐๐  บาท                                                                       

 (๑๕๐บาทx๑๙คนx๑๒ครั้ง) 
         รวมทั้งสิ้น   385,200   บาท 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  

๒.  สถานที่   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  

4. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    

      ()  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ตามมาตรฐาน       (   )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563   
         ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 
  ตามยุทธศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ)      

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
จัดต้ังเป็นสถาบันให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสานความ
ร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง คือ 
กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ านวน ๑๙ แห่ง) 
และกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(จ านวน ๔ แห่ง) โดยสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ท้ัง ๒๓ แห่ง ได้ขับเคล่ือนงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ 
๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ  
๙) การกระจายอ านาจ และ ๑๐) คุณธรรม จริยธรรม  

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการขับเคล่ือนงาน การบริหารจัดการสถาบันการ

อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ท้ัง ๒๓ แห่ง 
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
๗.๓ เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา และ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
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8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       คณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา   จ านวน ๕๕ คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 ๙.๑ ก าหนดวันประชุม 

๙.๒ ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 ๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
 ๙.๔ จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
10. การด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

สถาบันการอาชีวศึกษา ท้ัง ๒๓ แห่ง 
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   ๘๕๐,๐๐๐   บาท   

งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมท้ังส้ิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
๑๓.  การวัดผลประเมินผล 

๑๓.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ 
๑๓.๒   การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๓   การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ (Executive Information  
                    System) 
๒.  สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    

๓.  ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภารงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ  
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (   )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔   
         ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี ๕ 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern 
Management) 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
         พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดว่า “เพื่อให้    

การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติ       
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา”  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ี
ก าหนดทิศทาง การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมี เป้าหมายในภาพรวม 4 ประการคือ 1. เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ   2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านส่ือดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  3. เตรียมความพร้อมให้
บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4. 
ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เล็งเห็นความส าคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีแนวคิดในการน าระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive 
Information System: EIS) หรือท่ีเรียกว่า EIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ ทักษะ และความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เนื่องจาก
ผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลท่ีต้องการข้อมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะด้านระยะเวลาในการเข้าถึงและท าความ
เข้าใจกับข้อมูล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นและปรับตัวอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรทางการจัดการ ระยะเวลา 
ข้อมูล และการด าเนินงานของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ผู้บริหารหลายคนยังมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
ท่ีจ ากัด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงท่ีมีอายุมากและไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
การใช้งานสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลส าหรับผู้บริหารต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ (Executive Information System) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีระบบการบริหารจัดการ    

แนวใหม่ (Modern Management) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๗.๒  เพื่อปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
7.3  เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีความรู้และทักษะ    

ในการท างานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. หน่วยงานภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถานศึกษาในสังกัดเช่ือมต่อระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) ได้ครบท้ัง 
10 แห่ง 

2. บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ  ในการท างาน
และการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 30 คน 

๘.๒ เชงิคุณภาพ 
          1.  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 น าระบบการบริหารจัดการแนวใหม่  
                  (Modern Management) ท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มาใช้ 
                  ในการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

3. สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยดิีจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

๙.  วิธีการด าเนินการ 
1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ท่ีจ าเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนวใหม่  (Modern 

Management) 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดการแนวใหม่  (Modern Management)  ของสถาบัน

อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)  



 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านความรู้และ
ทักษะในการท างานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๔ พ.ศ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ                            
๒. ประชุม/จัดท าค าสั่ง             
๓. ด าเนินการเตรียมความพร้อม             
วัสดุอุปกรณ์  สถานที่บุคลากร
และก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

            

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             
๕. สรุปผลและรายงานผล             

 
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน ตุลาคม 25๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา        
ภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
งบประมาณจากการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ านวน  

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 จัดแบ่งงบประมาณตาม
กิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ 
 ๑2.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการแนวใหม่ (Modern Management)      รวม    50,๐๐๐  บาท 
           ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อ 
                   ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)                     

๑2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา        รวม  50,๐๐๐  บาท 
        ภาคกลาง 3 ด้านความรู้และทักษะในการท างานและการพัฒนางาน 
        ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                                

                                    รวมทั้งสิ้น                      100,000 บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ และการใช้งานได้จริง 

 ๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๔.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
          ๑๔.๑  โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 



 

๑. ชือ่โครงการ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
๒. สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓. ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้

ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม 

จากความส าคัญดังกล่าวสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 
2563 – 2566 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ท่ีตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โดยมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ 

 

 

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
๗.๒ เพื่อก าหนดแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ

งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการรวมถึง เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของ
หน่วยงาน 

๗.๓ เพื่อน าแผนการปฏิบัติราขการไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน 
 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
        1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุม   เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีจ านวน 30 คน 

       2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
จ านวน 50 เล่ม 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
              1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกดัและท่ีเกี่ยวข้อง 
        2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และ
ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓  เชิงเวลา 
       การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ 
 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
๙.๑ ส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานขององค์กรเพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๙.๓ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 
๙.๔ น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์              
สถานท่ี ประสานผู้เกี่ยวข้อง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   100,๐๐๐  บาท 
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งส้ิน 100,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 ๑๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน  (1  คน x ๖ ช่ัวโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม  ๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๒  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม  ๘,๐๐๐    บาท 
 ๑๑,๓  ค่าอาหาร 
  ๑๑.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    ๘๐  บาท x ๔  มื้อ x  ๘๕  คน   รวม  ๒๗,๒๐๐  บาท 
  ๑๑,๓,๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    ๓๕  บาท x ๘ มื้อ x ๘๕  คน   รวม  ๒๓,๘๐๐  บาท 
  ๑๑,๓.๓  ค่าด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ             รวม    ๕,๐๐๐  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น                           100,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๒.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๒.๔  การใช้แบบสอนถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๔.๑  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 ๑๔.๒ แผนการปฏิบัติราขการประจ าปีถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและ

เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน     
แต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
๒. สถานที่   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓    
๓. ผู้รับผิดชอบ   ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
๔. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( / )  โครงการตามภาระงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ( / )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       ( / )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563  
         องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้

ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมโดยการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีนิยม
แพร่หลาย เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานแบบสมดุลหรือท่ีเรารู้ จักกันในช่ือ Balanced 
Scorecard (BSC) ระบบการประเมินผลแบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic Value Added 
(EVA) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาแนวคิดการประเมินผลดังกล่าวจะพบว่า ระบบ BSC แม้ว่า
เป็นการเน้นความสมดุลของมุมมองหลายมุมมอง และมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ก็ตามแต่ก็ยังมีการละเลย
มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าส่วนระบบ EVA เป็นการให้ความส าคัญในด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียวโดยมุ่งเน้นความส าคัญด้านการเงินเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด นั่นคือการปฏิบัติงานขององค์กร
ใดๆ ก็ตาม จะต้องน าไปสู่การได้ก าไรในเชิงเศรษฐกิจ (ก าไรท่ีมากกว่าส่ิงท่ีควรจะได้) จากพิจารณาข้อดีและ
ข้อจ ากัดของระบบการประเมินผลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ จึงได้มีการน าเสนอแนวคิดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Performance Prism โดยให้มีมุมมองท่ีหลากหลายมากขึ้น 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเพื่อให้ทราบ
ว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรและมีความต้องการอะไรจากองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์เพื่อให้ทราบว่า
องค์กรมีการใช้กลยุทธ์ใดท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 3) ด้านกระบวนการ
เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการใดท่ีมีความส าคัญท่ีองค์กรจ าเป็นต้องด าเนินการ 4) ด้านความสามารถเพื่อให้
ทราบว่าองค์กรมีความสามารถใดท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินการและ 5) ด้านการให้ประโยชน์

 

 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

เพื่อให้ทราบว่าองค์กรต้องการประโยชน์อะไรจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการท่ีจะท าให้องค์กรรักษาและ
พัฒนาความสามารถขององค์กรได้ต่อไป  

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดท าขึ้นมาใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) การด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยมุ่งเน้นการ
ผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และ
ระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่    

ดังนั้นเพื่อเป็นการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ผลผลิตแผนปฏิบัติราชการประจ าปีดังกล่าว ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประ สิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดท าโครงการจัดท ารายงานผลปฏิบัติ
ราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมาในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 

๗. วัตถุประสงค ์
๗.๑  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
๗.๒ เพื่อก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  

๗.๓ เพื่อน าข้อมูลจากผลการประเมินการปฏิบัติราขการประจ าปี  ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

7.4 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
        1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  จ านวน 30 คน 

       2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จ านวน 50 เล่ม 

๘.๒ เชิงคุณภาพ 
              1. รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 
        2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3  น าไปใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 



 

๙.  วิธีการด าเนินการ 
๙.๑ ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต 
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี   
๙.๓ เผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 
๙.๔ น ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง 3 ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการด าเนินงาน/จัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป 
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 
 

๑๐. การด าเนินการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ 25๖๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์              
สถานท่ี ประสานผู้เกี่ยวข้อง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ 

เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการด าเนินโครงการ   จ านวนเงิน   100,๐๐๐  บาท 
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งส้ิน 100,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 ๑๑.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน  (1  คน x ๖ ช่ัวโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม  ๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๒  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการประชุม             รวม  ๘,๐๐๐    บาท 
 ๑๑,๓  ค่าอาหาร 
  ๑๑.๓.๑  ค่าอาหารกลางวัน 
    ๘๐  บาท x ๔  มื้อ x  ๘๕  คน   รวม  ๒๗,๒๐๐  บาท 
  ๑๑,๓,๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
    ๓๕  บาท x ๘ มื้อ x ๘๕  คน   รวม  ๒๓,๘๐๐  บาท 
  ๑๑,๓.๓  ค่าด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ             รวม    ๕,๐๐๐  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น                           100,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๒.๑   การสังเกตการด าเนินโครงการ  
๑๒.๒   การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๒.๓  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๑๒.๔  การใช้แบบสอนถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ

จัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
๑๔.๒ องค์กรได้รับทราบถึงความต้องการและประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับเพื่อน าไป

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ 
14.3 การปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  น่าอยู่  น่าท างาน 
๒.  สถานที่  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

๓.  ผู้รับผิดชอบ   งานอาคารสถานท่ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
4.  ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   (✓)  โครงการตามภารงานประจ า     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

สนองนโยบาย (   )  กระทรวงศึกษาธิการ    
      (   )  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ตามมาตรฐาน       (✓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 256๔  
         องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 
  ตามยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 

๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ล้อมรอบตัวของคนท างานในขณะท่ีท างานหรือประกอบอาชีพใน

สถานท่ีท างานหนึ่ง ๆ  ซึ่งโดยท่ัวไปคนท างานต้องอยู่ในสถานท่ีท างานอย่างน้อยวันละ 8 – 10 ช่ัวโมง และใช้
ชีวิต 2 ใน 3 ของอายุในการท างาน  ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานท่ีท างานจะมีส่ิงคุกคามแตกต่าง
กันไปตามประเภทของงาน และสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานได้ โดยอาจท าให้เกิดได้
ต้ังแต่ความผิดปกติเล็กน้อยไปจนถึงป่วยเป็นโรคจากการท างาน ท้ังนี้อาการต่าง ๆ ของคนท างานนอกจากจะ
เกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดีแล้ว สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมของคนท างานเอง 
ดังนั้นการจัดสถานท่ีท างานให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการท่ีดีท้ังทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงมีการด าเนินโครงการสร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี
ท้ังกายและใจจึงเป็นเรื่องท่ีควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากสามารถท าให้คนท างานควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง และมีการจัดการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี โดยเริ่มจากการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องภายในสถานประกอบกิจการก็จะท าให้เกิดการขยายผลต่อไปยังท่ีบ้าน ชุมชน และสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ถือว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและประหยัดท่ีสุด นอกจากนี้ยังท าให้คนท างานมีความรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นด้วย ผลจากการวิจัยในหลายประเทศพบว่า โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างสมดุลชีวิต
คนท างาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล   ลดจ านวนวันป่วย วันลา ลดอุบัติเหตุ 
รวมทั้งลดอัตราการเปล่ียนงานได้ดีด้วย หากเป็นเช่นนั้นแล้วการท่ีเราจัดสถานท่ีท างานของเราให้เหมาะสมโดย
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน และส่งเสริมสุขภาพของคนท างานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ย่อม
ส่งผลให้เรามีความสุขในการท างาน เห็นได้ว่า ความส าเร็จชองการด าเนินการให้สถานท่ีท างานเป็นสถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างาน เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนท างาน จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่ วมใจ กรอปกับต้องมี
หลักการด าเนินงานท่ีชัดเจนครอบคลุมท้ังสุขภาพกายสุขภาพใจ จึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน  

 
 

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 



 

         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน การจัดอบรม การปฏิบัติงานของบุ คลากรและการบริการท่ีดีต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นส่ิงส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการสถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคกลาง ๓  
น่าอยู่  น่าท างาน เข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๗. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการท างาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และความปลอดภัย รวมท้ังการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการท างาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
คนท างานและชุมชนโดยรอบ 
        2. เพื่อก าหนดโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตและการ
ท างานโดยผู้บริหารขององค์กร  ก าหนดกฎระเบียบในการท างานท่ีเอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย  
        3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน ในการพัฒนาสถานท่ีท างานให้เป็นสถานท่ี
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ร่วมกันพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการท างาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย 
รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ  
        4. เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของสถานท่ีท างานนั้น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน  

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
       1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จ านวน 10 รายการ 
       2. ซ่อมแซมห้องท างานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 3 ห้อง 
       3. ปรับปรุงและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จ านวน 1 งาน 
       4. จัดกิจกรรมจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ จ านวน 2 กิจกรรม 

8.2 เชิงคุณภาพ 
             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมและวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการท างาน เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการท างาน  

 

9.  วิธีการด าเนินการ 
       1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมห้องท างานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน  ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
       2. ก าหนดโยบาย กฎระเบียบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตและการท างานโดยผู้บริหารขององค์กร   
       3. จัดกิจกรรมจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ 
       4. นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

10. การด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ 256๓ พ.ศ 256๔ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                            
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปผลและรายงานผล             
 
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการด าเนนิโครงการ  
          เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
           งบประมาณจากการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  จัดแบ่งงบประมาณตามกิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ 
 
 ๑2.๑  จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔                      รวม    55,๐๐๐  บาท 

                     จ านวน 10 รายการ 
           ๑2.2  ซ่อมแซมห้องท างานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน          รวม     30,๐๐๐  บาท 
                     จ านวน 3 ห้อง                                  
 ๑2.๒  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษา                 รวม     10,๐๐๐  บาท 
                   ภาคกลาง ๓ จ านวน 1 งาน 
 ๑2.3  จัดกิจกรรมจัดการส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ                   รวม      5,000  บาท 
                   ด้านต่าง ๆ จ านวน 2 กิจกรรม   
                                    รวมทั้งสิ้น                      100,000 บาท   

 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๑๓.  การวัดผลประเมินผล 
๑๓.๑  การสังเกตการด าเนินโครงการ 

 ๑๓.๒  การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
  

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย มี
ความพร้อมต่อการท างานและเป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 
………………………………………………..…………………………………………. 

 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอนุมติใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 
………………………………….…………………………………………………. 

 
 



เริ่มประชุม... 

รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔  
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

-------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม   
 ๑. นายจารุกิตติ ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายศุภชัย ตั้งวรชัย กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ 
 ๓. นายเจนวิทย ์ ครองตน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ 
 ๔. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน 
 ๕. นางจุรีรัตน์   สิงห์สุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจ า 
 ๖. นางสุรภ ี กลิ่นขจร (แทน) นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการสภาสถาบัน 
   ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๗. นายศิริ จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๘. นายวีระ พิชิตกุล เลขานุการสภาสถาบัน 
 ๙. นายโสภณ กันภัย ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
 ๑. นายชัชวาลย ์ เจียรวนนท์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ติดภารกิจ 
 ๒. นายประชาคม จันทรชิต กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ ติดภารกิจ 
 ๓. นายจงรัก พลาศัย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายกิจจา บานชื่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๒. นายอนันต์ พิมพ์โต่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
 ๓. นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ๔. นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ๕. นางสาวสมจิตต์ อุระงาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 ๖. นายราชวัลลภ ล าพูน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ๗. นายสัญญา พิเคราะห์ ครูวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 ๘. นางวลัยพร เนรมิต ครูวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
 ๙. นางสาวนพณัช เปสุริยะ ครูวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
 ๑๐. นางสาวปนัดดา แดงดี พนักงานบริหารทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
 ๑๐. นางสาวกณิชชา ศรีนาคา เจ้าหน้าทีง่านความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

เนื่องจาก นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ติดภารกิจ ไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ก าหนดให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการสภาคนหนึ่ง ท าหน้าที่ประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ นายจารุกิตติ์  วิระพรสวรรค์ กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการสภาสถาบัน ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 นายวีระ  พิชิตกุล เลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ด าเนินการจัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ครั้งที่  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. นั้น สถาบันฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 ๓.๑ ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการศึกษาระบบทวิวุฒิ จีน – ไทย 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ท าให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  
ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือหลักสูตรทวิวุฒิ จีน – ไทย สาขาวิชาระบบราง จ านวน ๑๙ คน ที่มีก าหนดการ
เดินทางไปยังวิทยาลัยถังซานโพลีเทคนิค เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๓ นั้น ต้องถูกระงับและเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ THINK TALK 
โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ครูผู้สอนจากวิทยาลัยถังซานโพลีเทคนิค ณ ห้องเรียนชั้น ๔ อาคารสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
  ในส่วนของโครงการความร่วมมือหลักสูตรทวิวุฒิ จีน – ไทย ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแลเทคนิคจิ่วเจียง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ด าเนินโครงการต่อ ในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีนักศึกษาที่ให้ความสนใจ คือ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ านวน ๘ คน   
และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ านวน ๔ คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสาร เพ่ือที่จะเดินทางไปศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

  มติที่ประชุม ๑. รับทราบ 
   ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประสานงาน ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ รายงาน... 
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 ๓.๒ รายงานผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งว่า ตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับการายงานข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ระดับ ปวช. และ ปวส. 

สถานศึกษา ระดับ 
จ านวน 
นร.นศ.
ทั้งหมด 

ติด ๐ ข.ร. ม.ส. ข.ส. ข.ป. 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
กิจกรรม 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ปวช.1 561 36 52 7 1 0 465 96 43 
 ปวช.2 441 46 16 12 7 0 360 81 24 
 ปวช.3 402 9 8 9 1 0 375 27 24 

รวม ปวช. 1,404 91 76 28 9 0 1,200 204 91 
 ปวส.1 463 2 14 26 0 0 421 42 37 
 ปวส.2 496 1 14 11 0 0 470 26 27 
รวม ปวส. 959 3 28 37 0 0 891 68 64 

รวม วท.นครนายก 2,363 94 104 65 9 0 2,091 272 155 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ปวช.1 234 3 33 0 1 0 197 37 21 
 ปวช.2 143 2 12 1 0 0 128 15 10 
 ปวช.3 103 1 0 0 0 0 102 1 1 

รวม ปวช. 480 6 45 1 1 0 427 53 32 
 ปวส.1 54 0 3 0 0 0 51 3 3 
 ปวส.2 46 0 1 0 0 2 43 3 2 

รวม ปวส. 100 0 4 0 0 2 94 6 5 
รวม วก.นครนายก 580 6 49 1 1 2 521 59 37 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปวช.1 985 131 115 0 0 0 739 246 171 
 ปวช.2 842 60 52 0 0 0 730 112 97 
 ปวช.3 673 17 11 0 0 0 645 28 31 

รวม ปวช. 2,500 208 178 0 0 0 2,114 386 299 
 ปวส.1 953 29 29 6 0 0 889 64 114 
 ปวส.2 736 33 15 0 0 0 688 48 36 

รวม ปวส. 1,689 62 44 6 0 0 1,577 112 150 
รวม วท.ปราจีนบุรี 4,189 270 222 6 0 0 3,691 498 449 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปวช.1 197 0 38 36 0 0 123 74 13 
 ปวช.2 137 0 17 21 0 0 99 38 10 
 ปวช.3 128 0 9 15 2 0 102 26 7 

รวม ปวช. 462 0 64 72 2 0 324 138 30 
 ปวส.1 64 0 0 1 0 0 63 1 1 
 ปวส.2 59 0 1 2 0 0 56 3 1 

รวม ปวส. 123 0 1 3 0 0 119 4 2 
รวม วท.บูรพาปราจีน 585 0 65 75 2 0 443 142 32 

 
 
 
 
 

สถานศึกษา... 
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สถานศึกษา ระดับ 
จ านวน 
นร.นศ.
ท้ังหมด 

ติด ๐ ข.ร. ม.ส. ข.ส. ข.ป. 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
กิจกรรม 

วิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว ปวช.1 949 0 74 22 1 0 852 97 83 
  ปวช.2 703 2 26 7 0 0 668 35 45 
  ปวช.3 646 4 10 6 0 0 626 20 17 

รวม ปวช. 2298 6 110 35 1 0 2146 152 145 
  ปวส.1 571 1 19 3 0 0 548 23 22 
  ปวส.2 514 7 5 5 0 0 497 17 45 

รวม ปวส. 1085 8 24 8 0 0 1045 40 67 
รวม วท.สระแก้ว 3,383 14 134 43 1 0 3,191 192 212 

วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ปวช.1 758 24 134 88 2 0 510 248 9 
  ปวช.2 561 17 38 51 1 6 448 113 47 
  ปวช.3 499 16 33 35 0 9 406 93 50 

รวม ปวช. 1818 57 205 174 3 15 1364 454 106 
  ปวส.1 405 15 39 17 0 0 334 71 46 
  ปวส.2 400 2 10 4 0 4 380 20 20 

รวม ปวส. 805 17 49 21 0 4 714 91 66 
รวม วท.ฉะเชิงเทรา 2,623 74 254 195 3 19 2,078 545 172 

วิทยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา ปวช.1 655 47 16 105 17 0 470 185 40 
  ปวช.2 484 10 13 46 6 0 409 75 19 
  ปวช.3 548 5 5 19 5 0 514 34 25 

รวม ปวช. 1687 62 34 170 28 0 1393 294 84 
  ปวส.1 343 2 2 25 2 0 312 31 1 
  ปวส.2 363 0 0 11 1 0 351 12 1 

รวม ปวส. 706 2 2 36 3 0 663 43 2 
รวม วอศ.ฉะเชิงเทรา 2,393 64 36 206 31 0 2,056 337 86 

วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ปวช.1 152 67 49 0 0 0 36 116 15 
  ปวช.2 101 24 13 0 0 0 64 37 16 
  ปวช.3 90 0 5 0 0 0 85 5 9 

รวม ปวช. 343 91 67 0 0 0 185 158 40 
  ปวส.1 81 9 6 0 0 0 66 15 10 
  ปวส.2 136 3 7 0 0 0 126 10 7 

รวม ปวส. 217 12 13 0 0 0 192 25 17 
รวม วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 560 103 80 0 0 0 377 183 57 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปวช.1 50 11 3 0 0 0 36 14 4 
  ปวช.2 33 4 0 1 0 0 28 5 0 
  ปวช.3 30 3 0 4 0 0 23 7 5 

รวม ปวช. 113 18 3 5 0 0 87 26 9 
  ปวส.1 65 5 5 5   0 50 15 7 
  ปวส.2 37 3 5 0 0 0 29 8 5 

รวม ปวส. 102 8 10 5 0 0 79 23 12 
รวม วษท.ฉะเชิงเทรา 215 26 13 10 0 0 166 49 21 

วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ ปวช.1 1,211 69 176 54 0 0 912 299 410 
  ปวช.2 1,003 17 97 19 0 0 870 133 524 
  ปวช.3 902 2 34 59 0 0 807 95 78 

รวม ปวช. 3,116 88 307 132 0 0 2,589 527 1,012 
  ปวส.1 534 5 29 18 0 0 482 52 125 
  ปวส.2 596 0 12 57 0 0 527 69 38 

รวม ปวส. 1,130 5 41 75 0 0 1,009 121 163 
รวม วท.สมทุรปราการ 4,246 93 348 207 0 0 3,598 648 1,175 

รวมทั้งสิ้น 21,137 744 1,305 808 47 21 18,212 2,925 2,396 
 ระดับ... 
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สถานศึกษา... 

  ระดับปริญญาตรี 

สถานศึกษา สาขา ระดับชั้น 
จ านวน 
นร.นศ.
ทั้งหมด 

ติด 0 ข.ร. ม.ส. ข.ส. ข.ป. 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

วิทยาลยัเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 25 0 4 0 0 0 21 4 
    ปี 2 21 0 0 5 0 0 16 5 
  รวม 46 0 4 5 0 0 37 9 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ ปี 1 17 0 0 0 0 0 0 0 
    ปี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวม 17 0 0 0 0 0 17 0 
  การบัญช ี ปี 1 24 0 3 0 0 0 21 3 
    ปี 2 17 0 0 0 0 0 17 0 
  รวม 41 0 3 0 0 0 38 3 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 17 0 1 1 0 0 15 2 
    ปี 2 19 0 2 0 0 0 17 2 
  รวม 36 0 3 1 0 0 32 4 
  การจัดการส านักงาน ปี 1 25 0 2 1 0 0 22 3 
    ปี 2 24 0 0 0 0 0 24 0 
  รวม 49 0 2 1 0 0 46 3 

รวม วท.นครนายก 189 0 12 7 0 0 170 19 
วิทยาลยัเทคนิคปราจีนบุร ี เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 12 0 0 0 0 0 12 0 
    ปี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวม 12 0 0 0 0 0 12 0 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ ปี 1 3 0 0 0 0 0 3 0 
    ปี 2 11 0 0 0 0 0 11 0 
  รวม 14 0 0 0 0 0 14 0 
  เทคโนโลยียานยนต ์ ปี 1 7 0 0 0 0 0 7 0 
    ปี 2 6 0 0 0 0 0 6 0 
  รวม 13 0 0 0 0 0 13 0 
  การจัดการส านักงาน ปี 1 5 0 0 0 0 0 5 0 
    ปี 2 13 0 0 0 0 0 13 0 
  รวม 18 0 0 0 0 0 18 0 

รวม วท.ปราจีนบุรี 57 0 0 0 0 0 57 0 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
    ปี 2 23 0 0 0 0 0 23 0 
   รวม 23 0 0 0 0 0 23 0 

รวม วท.บูรพาปราจีน 23 0 0 0 0 0 23 0 
วิทยาลยัเทคนิค
สมุทรปราการ 

เทคโนโลยียานยนต ์ ปี 1 19 0 1 0 0 0 18 1 
  ปี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  รวม 19 0 1 0 0 0 18 1 
  เทคโนโลยีการผลิต ปี 1 20 0 0 0 1 0 19 1 
    ปี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวม 20 0 0 0 1 0 19 1 

รวม วท.สมทุรปราการ 39 0 0 0 1 0 37 2 
วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเชื่อม ปี 1 15 0 5 0 0 0 10 5 
    ปี 2 21 0 7 0 0 0 14 7 
  รวม 36 0 12 0 0 0 24 12 
  เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 20 0 1 0 0 0 19 1 
    ปี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวม 20 0 1 0 0 0 19 1 

รวม วท.ฉะเชิงเทรา 20 0 1 0 0 0 19 1 
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สถานศึกษา สาขา ระดับชั้น 
จ านวน 
นร.นศ.
ทั้งหมด 

ติด 0 ข.ร. ม.ส. ข.ส. ข.ป. 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

วิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 11 0 0 0 0 0 11 0 
    ปี 2 13 0 0 0 0 0 13 0 
  รวม 24 0 0 0 0 0 24 0 

รวม วท.สระแก้ว 24 0 0 0 0 0 24 0 
วิทยาลยัอาชวีศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 7 0 0 0 0 0 7 0 
  ปี 2 4 0 0 4 0 0 0 4 

  รวม 11 0 0 4 0 0 7 4 
รวม วอศ.ฉะเชิงเทรา 11 0 0 4 0 0 7 4 

รวมทั้งสิ้น 363 0 13 11 1 0 337 22 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ   
  ๔.๑ การสรรหาแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
  นายวีระ  พิชิตกุล รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับอัตราบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น (ผู้อ านวยการส านัก) จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้ 
   ๑) ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
   ๒) ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
  โดยสถาบันฯ มีผู้ที่ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ 
   นายอนันต์  พิมพ์โต่ง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื อสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบท้าย ๑) เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๓ การประชุมวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  นายกิจจา  บานชื่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีก าหนดจัดโครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังนี้ 
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  ๑. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวดใน “โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓” 
ต้องเป็นโครงการ ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  ๒. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวดใน “โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓” 
ต้องเป็นโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
โครงการแล้ว โดยสถานศึกษาส่งโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าประกวด ในระดับสถาบันฯ สาขาวิชาละไม่เกิน ๓ โครงการ 
  ๓. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ต้องมีความสอดคล้องกับ 
   ประเภทที่ ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Industrial and Technology) 
   ประเภทที่ ๒) กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Food and Health Products) 
   ประเภทที่ ๓) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & BioMed)  
   ประเภทที่ ๔) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, digital, Artificial Intelligence 
& Embedded Technology) 
   ประเภทที่ ๕) กลุ่มสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement) 
   ประเภทที่ ๖) กลุ่มเทคโนโลยีความมั่นคง (Stability Technology) 
  ๔. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวด จะต้อง
น าเสนอในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของจริง หากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถน ามาเสนอ
ได้ ให้จัดท าเป็นภาพ หรือวีดีทัศน์ประกอบการน าเสนอ 
  ๕. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวด ที่เป็น
นวัตกรรมประเภทกระบวนการตามหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการส านักงาน หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ส่งเข้าประกวด ต้องแสดงกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเข้าใจได้ 
  ๖. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วย 
   ๖.๑ แบบเสนอโครงร่างประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ตามแบบที่สถาบันฯ 
ก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ivec3.ac.th (แบบเสนอโครงร่างฯ เข้าเล่มแบบสันรูด จ านวน ๓ เล่ม 
ส่งภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
   ๖.๒ แบบโปสเตอร์ ตามแบบที่สถาบันฯ ก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ivec3.ac.th 
(ส่งไฟล์ไปยัง E-mail : pansiri.m@ivec3.ac.th ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
   ๖.๓ เอกสารงานวิจัย (วิจัย ๕ บท เข้าเล่มแบบสันรูด จ านวน ๑ เล่ม ส่งภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) 
   ๖.๔ ชิ้นงาน (ส่งภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) 
  ๗. นักศึกษาเจ้าของโครงการทุกโครงการที่สถานศึกษาส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดงานวิจัยฯ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  ๘. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเข้าร่วมงานในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่เกิน โครงการละ ๑ คน 
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  ๙. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับการส่ง
เข้าประกวดในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ต่อไป 
  ๑๐. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งเข้าประกวดในการประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ต้องส่งตัวแทนนักศึกษาเจ้าของโครงการฯ โครงการละไม่เกิน ๒ คน 
ในการน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และตอบค าถามต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะได้รับโปสเตอร์
น าเสนอพร้อมติดตั้งจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๔ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ของคณาจารย์ 
  นายกิจจา  บานชื่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ – ๕ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๕  
ในเบื้องต้นก าหนดจัดในวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยไดมี้การก าหนด
แนวทางในการจัดประชุมวิชาการฯ ดังนี้ 
  เจ้าภาพหลัก : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ – ๕ 
  ภาคีเครือข่าย (เจ้าภาพร่วม) : มหาวิทยาลัยในประเทศ 
  หัวข้อในการจัดประชุม : “การเพ่ิมศักยภาพงานสิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัย
อาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ” 
  กรอบงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยอาชีวศึกษา 
   ประเภทที่ ๑ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
   ประเภทที่ ๒ กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ประเภทที่ ๓ กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  วิธีการน าเสนอ 
   ๑) น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
   ๒) น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
  วิทยากรพิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ต าแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๕ การวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B๒ 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือ 
ที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และ
สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน าผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็น
ประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

สถาบัน… 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จึงได้ด าเนินการประชุมแนวทางการจัดท าข้อสอบการวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B๒ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จังหวัดหนองคาย จากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ จะต้องด าเนินการจัดท าข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 เพ่ือด าเนินการตามก าหนดการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B๒ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด หมายเหตุ 
4 - 8 มกราคม 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดท าข้อสอบ Listening 150 ข้อ คณะกรรมการ 
6 มกราคม 2564 สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 

ระดับ B2 
 

19 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลอืกข้อสอบ Listening จ านวน 30 ข้อ และวางแผน
การด าเนินการจัดการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดบั B2 

คณะกรรมการ 

20 มกราคม –  
14 มีนาคม 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

สถานศึกษา 

8 – 12 กมุภาพันธ์ 
2564 

ประชุมรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสตูร เพื่อตดิตามความก้าวหน้าใน
การเตรียมความพร้อมการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

สถาบันฯ 

8 – 12 มีนาคม 2564 ประชุมรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารยผ์ู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าด้านความพร้อมของนักศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันฯ 

18 – 19 มีนาคม 2564 สถาบันฯ ส่งข้อสอบใหส้ถานศึกษา สถาบันฯ 
21 มีนาคม 2564 นักศึกษาเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สถานศกึษา 
25 มีนาคม 2564 สถานศึกษาท่ีจัดสอบส่งผลคะแนนให้สถาบันฯ  

 

  ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าร้อยละของผลรวมคะแนนสอบ Listening + Reading + Grammar 
โดยค่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  ๒. เวลาที่ใช้ในการสอบ ข้อสอบแบบ Reading + Grammar ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ข้อสอบ Listening 
ให้แต่ละสถาบันฯ ก าหนดตามความเหมาะสมกับข้อสอบ 
  ๓. ข้อสอบแบบ Listening ให้แต่ละสถาบันฯ ด าเนินการจัดท าขึ้นเองและให้จัดสอบในคราวเดียวกัน
กับสอบแบบ Reading + Grammar โดยจัดสอบเป็นล าดับแรก 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น าเรียนว่า ตามที่สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๓. สาขาวิชา... 



- ๑๐ - 
  ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  ๔. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  สถาบันฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตรจากการประชุมดังกล่าว ดังนี้ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประเด็น คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ 
1. สอบถามชื่อของหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of 
Technology Program in Digital Technology for Business 
(Continuing Program) ในช่ือหลักสูตร Digital Technology for 
Business หรืออาจใช้ค าว่า Digital Business for Technology 
ตรวจสอบการสื่อความหมาย 
2. ในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พิจารณาในช่ือ
วิชาหากเป็นการวิจัย ช่ือวิชาใช้ค าว่า “วิจัยเบื้องต้น” หรืออาจใช้ค า
อื่นแทน เช่น วิธีวิจัยด้านเทคโนโลยี 
3. กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยเีฉพาะสาขา ให้ผู้รับผดิชอบหลักสูตร
พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 
4. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ให้เปดิโอกาสให้ผู้เรียนมรีายวิชาเลือกเพิ่มขึ้น 
5. แก้ไข ข้อที่ 3.1.4 แผนการเรยีน แก้ไขให้ตรงกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลั (หน้า 19) 

ผศ.ดร.ธีระพล  เทพหัสดิน ณ อยธุยา อาจารยส์ถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ช้ีแจง ช่ือภาษาอังกฤษของหลักสูตรนั้น ขออนุญาตในไปหารือ ยังคงไว้
ก่อน เนื่องจากมีการพิจารณาร่วมกันในการประชุมพิจารณา 
ในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทลั เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาว่า ใช้ค าวา่ “เบื้องต้น” ได้หรือไม ่

นายโสภณ  กันภยั รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

ให้ความเห็นในการวิจยันั้นมีหลายระดับ วิจัยเบื้องต้นเหมาะสมแล้ว 
วิจัยที่สลับซับซ้อนกว่านี้ จะเป็นวิจัยชั้นสูง ในการใช้ช่ือน้ีเหมาะสม
แล้ว 

รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

น าเสนอที่ประชุมพิจารณาคงไว้กอ่น หากมีข้อแก้ไขจะปรับให้อีกครัง้
หนึ่ง 

นายโสภณ  กันภยั รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

ประเด็นด้านค าอธิบายรายวิชายังผิดอยู่ ให้ตรวจสอบในส่วนของ
ทฤษฎีและปฏิบตัิ หากเป็นวิชาทฤษฎีให้ตัดค าอธิบายรายวิชาที่เป็น
ปฏิบัติออก 
- 4000-1601 วิชาบริหารจดัการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
- 4204-2301 โปรแกรมส าเร็จรูปใน ไม่มีวิชาทฤษฎี ให้ตดัศึกษา
และปฏิบตั ิ

ดร.กิตติ  จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

แผนการเรียนกับค าอธิบายรายวิชาไม่ตรงกัน ให้แก้ไขคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เป็นเทคโนโลยีธรุกิจดจิิทัล ในรายวิชาวิธีวิจัยเบื้องต้นทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เป็นวิธีวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล และ
รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสัมมนาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 
(หน้า 21) 

นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 

  นางสาวนพณัช  เปสุริยะ ครูวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน น าเรียนว่า ได้ปรับแก้ไขร่างหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
 สาขาวิชา... 



- ๑๑ - 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประเด็น คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ 
- จ านวนช่ัวโมงเรียนของรายวิชาโครงการวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล (หน้า 19) 
- ให้ค านวณจ านวนช่ัวโมงเรยีนต่อสัปดาห์ในรายวิชาโครงการวิชาชีพ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 และโครงการวิชาชีพเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 
2 ซึ่งเดิมเป็น 3 (1-6-4) แก้ไขเปน็ 3 (3-6-8) 

นายเสกสรร  ศรีจันทร์ ครูวิทยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี 

- แก้ไขค าในค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก หน้า 62) ในรายวิชา
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า รหสัวิชา 17-4000-1601 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาโดยตัดค าว่า “และปฏิบตัิ” ออกในย่อหน้าแรก 
- แก้ไขค าในค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก หน้า 64) ในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อใช้ในงานวิจัย รหัสวิชา 17-4204-
2304 แกไ้ขค าอธิบายรายวิชาโดยตัดค าว่า “ศึกษาและ” ออกในย่อ
หน้าแรก 
- แก้ไขค าในสมรรถนะรายวิชา (ภาคผนวก ก หน้า 69) ในรายวิชา
สัมมนาเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทลั รหสัวิชา 17-4204-3002 แก้ไขค า
สมรรถนะรายวิชาในข้อ 1 จากค าว่า “คอมพิวเตอร์ธุรกิจ” เป็น 
“เทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล” 

ดร.กิตติ  จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

 

  นายราชวัลลภ  ล าพูน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าเรียนว่า ได้ปรับแก้ไขร่างหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประเด็น คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ 
หลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร สามารถไปสอบเพื่อขอ
ใบรับรองผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพผู้เช่ียวชาญการเชื่อมสากลได้ 

นายจารุกิตติ์  วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ทางหลักสูตรได้จัดเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสตูรของ IWS 
และอาจารย์ที่จะมาสอนต้องจบหลักสูตรของ IWS หรือ Welding 
engineer 

นายสัญญา  พิเคราะห์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเช่ือม 

ในค าน า ย่อหน้าสุดท้าย เพื่อให้ผูส้ าเรจ็การศึกษามีสิทธ์ิสอบขอรับ 
IIW Diploma ในระดับผูเ้ชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International 
Welding Specialist : IWS) ได ้

นายจารุกิตติ์  วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

มีสิทธ์ิสอบ หรือมีคุณสมบตัิในการสอบ ส่วนว่าจะสอบได้หรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษา 

นายสัญญา  พิเคราะห์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเช่ือม 

ค าว่า ผู้เชี่ยวชาญ แต่ว่าหลักสูตรนี้ยังไม่ได้ไปสอบ ไมค่วรใช้ค าว่า 
ผู้เชี่ยวชาญ ในอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ดร.กิตติ  จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

ค าอธิบายรายวิชายังมีค าผิดอยู่มาก ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง 

 

หน้า 6 เพื่อให้เป็นหลักสูตร 1 ปรญิญา 1 ใบประกอบวิชาชีพสากล 
ซึ่งหลักสตูร IWS เทียบเท่ากับ EQF 5 (European Qualification 
Framework : EQF) 

 

 
 
 

ประเด็น... 



- ๑๒ - 
 

ประเด็น คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ 
ขอช้ีแจงว่า นักศึกษาท่ีรับเข้ามาเรยีนในหลักสตูรนี้มี 2 กลุ่ม คือ 
นักศึกษาท่ีจบใหม่และนักศึกษาท่ีท างานในสถานประกอบการแล้ว 
เนื่องจากในตอนท่ีออกแบบหลักสตูร ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วว่า
จะต้องมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมีคณุสมบัติเข้า
รับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากลได้ จึงได้ให้นักศึกาที่จบใหม่เข้าไปท างานใน
สถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือไว้ บวกกับการเรียน 2 ป ี
นักศึกษาจะมีคณุสมบัติเข้ารับการทดสอบได ้

นายสุมติร  คชวงค์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

หน้า 6 เพื่อให้เป็นหลักสูตร 1 ปรญิญา 1 ใบประกอบวิชาชีพสากล 
ซึ่งหลักสตูร IWS เทียบเท่ากับ EQF 5 (European Qualification 
Framework : EQF) ไม่ควรน าสถาบันภายนอกเข้ามาอ้างอิงไว้กับ
หลักสตูร 

ผศ.พินิจ  เทพสาธร อาจารยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ช้ีแจงว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม จะแตกต่างจากใน
มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัเมือ่จบการศึกษาจะไดร้ับใบ กว. แต่
หากน ามาใช้ท างานจะไมส่ามารถใช้ได้ ต้องเป็นใบประกาศนียบัตรจาก
ต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปใช้ตรวจงาน หรือปรับฐาน
เงินเดือนได ้

นายสัญญา  พิเคราะห์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเช่ือม 

ให้แก้ไขเป็น เพื่อให้เป็นหลักสูตร 1 ปริญญาและต้องมีประสบการณ์ 
2 ปี และมีสิทธ์ิสอบเพื่อขอใบรับรองผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist : 
IWS) 

นายศิริ  จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 

ช้ีแจงว่า นักศึกษาท่ีไปอยู่ในบริษัท คือไปเป็นพนักงาน ไมไ่ดไ้ปฝึก
ประสบการณ์ และมีโครงการปรับความรู้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของ
นักศึกษาท่ีมีไม่เท่ากัน มีการจดัไปศึกษาดูงาน 

นายสุมติร  คชวงค์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

ปรับแผนการเรยีน เนื่องจากมีรหสัรายวิชาที่ยังผดิอยู ่ นายอภิสิทธ์ิ  เลีย้งตระกลูงาม อดตีผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน 

หน้า 12 แผนการรับนักศึกษากับแผนงบประมาณไมส่อดคล้องกัน 
งบประมาณที่ใช้มากกว่ารายรับ  

 

ในอนาคตจะเป็นหุ่นยนต์ในการเชื่อม ฉะนั้น ควรเสริมโปรแกรมใน
การเช่ือมเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ มี 1 รายวิชา 1 ช่ัวโมง นั้น ยังไม่เพียงพอ 

ผศ.ดร.ธีระพล  เทพหัสดิน ณ อยธุยา อาจารยส์ถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ขณะนี้ ที่วิทยาลัยฯ ได้รับครุภณัฑชุ์ดหุ่นยนต์เชื่อม ซึ่งมีทั้งชุด
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จึงท าใหม้ีการเรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรม 
การติดตั้ง ทั้งการเรียนภาคทฤษฎแีละปฏิบตัิด้วย 

นายสุมติร  คชวงค์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

 

  นายสัญญา  พิเคราะห์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าเรียนว่า ได้ปรับแก้ไขร่างหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา... 



- ๑๓ - 
  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประเด็น คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ 
รายวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ ควรมีวิชาภาษาจีนเพิม่เตมิ ซึ่งปัจจบุัน
มีความส าคัญ 

รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

ควรเพิ่มเติมการปฏิบัติงานส านักงานจ าลองในค าอธิบายรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

 

มีค าอธิบายรายวิชา “การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่องานส านักงาน” 
พบว่ามีการเขียนรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมดี 

 

การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ตรวจทานเพื่อความสอดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

นายทิชาพงษ์  พวงรัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

ตรวจทานหมวดวิชาชีพเฉพาะ จ านวนหน่วยกิจ จ านวนช่ัวโมงเรียน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

ในแผนการเรียนแตล่ะภาคเรียน ตอ้งสรุป จ านวนหน่วยกิต ช่ัวโมง
เรียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ดร.กิตติ  จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี

ให้ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชา ท่ีเป็นภาคปฏิบตัิบางรายวชิา
ให้ถูกต้อง 

 

รายวิชาในโครงการ 1, 2 เมื่อน ามาเป็นรายวิชาในสถานศึกษา ใหน้ับ
จ านวนช่ัวโมงเรียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
เทียบเคียงให้ถูกต้องตามหลักสูตร 

นายเสกสรร  ศรีจันทร์ ครูวิทยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี 

ตรวจทานโครงสรา้งหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มทักษะ 
ต่าง ๆ ให้ตรงกันทุกหัวข้อ 

นายอภิสิทธ์ิ  เลีย้งตระกลูงาม อดตีผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน 

   

  นางสาวดวงพร  ราษฎร์เจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา น าเรียนว่า ได้ปรับ  
แก้ไขร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   ๑.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   ๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
     ๑.๔ สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
(หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประสานงาน ด าเนินการ จัดท าสรุป
ข้อมูลและเอกสารน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

๕.๒ การพัฒนา... 



- ๑๔ - 
 ๕.๒ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น าเรียนว่า วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและการยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ เนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ 
   ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ
พร้อมของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และน าผลการประเมินแจ้งให้สภาสถาบันฯ ทราบ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  นายวีระ  พิชิตกุล รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น าเรียนว่า ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๑๘/๙๑๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา โดย ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคกลาง ๓ ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ และครบรอบการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการก าหนดค่าตอบแทนเริ่มต้น การเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถาบัน จากกรรมการสภาสถาบัน จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน 
เป็นประธานกรรมการ กรรมการสภาสถาบันซึ่งสภาสถาบันเลือกจากกรรมการสภาสถาบันผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถาบันตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการประเมิน 
และกรรมการซึ่งสภาสถาบันเลือกจากกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้ 
  ๑. นายจารุกิตติ์  วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา ๒๓ (๕) เป็นประธาน
กรรมการ 
  ๒. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถาบัน 
มาตรา ๒๓ (๔) เป็นกรรมการ 

๓. นายเจนวิทย…์ 



- ๑๕ - 
  ๓. นายเจนวิทย์  ครองตน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเสนอ มาตรา ๒๓ (๓) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๔. นางสาวบุณยสุข  บ ารุงสุข พนักงานบริหารทั่วไป ด้านงานบริหารงานบุคลากร ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ 
   ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และน าเสนอนายกสภา
สถาบันฯ ลงนาม และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
   ๓. เมื่อคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสร็จสิ้นแล้ว มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งผลการ
ประเมินฯ ดังกล่าว ให้กรรมการสภาสถาบันฯ รับทราบ โดยการแจ้งเวียนประชุม เพ่ือน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ๕.๔ ร่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ชุดใหม่ 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ชุดใหม่ ดังนี้ 

- ร่าง - 

 
ค าสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

ที่       /๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 

................................................... 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ (๑๒) บัญญัติให้สภาสถาบันมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้และให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้ 
 ๑. นางศิริพรรณ  ชุมนุม  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศุภชัย  ตั้งวรชัย  กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานอนุกรรมการ 

 ๓. นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานอนุกรรมการ 

 ๔. นายศิริ  จันบ ารุง   ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานอนุกรรมการ 

 
 ๕. นายบุญลือ… 



- ๑๖ - 
 ๕. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการ 
 ๖. นายวีระ  พิชิตกุล  รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการ 
 ๗. นายกิจจา  บานชื่น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการ 
 ๘. นายอนันต์  พิมพ์โต่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา อนุกรรมการ 
 ๙. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน อนุกรรมการ 
 ๑๐. ผศ.พินิจ  เทพสาธร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
 ๑๑. ผศ.ดร.ประยุทธ์  อินแบน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุกรรมการ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุกรรมการ 
 ๑๓. รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
 ๑๔. รศ.สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์ อดีตอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายสุธี  เข็มทอง  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อนุกรรมการ 
 ๑๖. ดร.สมยศ  ตรีเพ็ชร์  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม อนุกรรมการ 
 ๑๗. นายสุเมธ  มลคลยงค์ ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท. นครนายก อนุกรรมการ 
 ๑๘. ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก อนุกรรมการ 
 ๑๙. นางพัชรา  ศรีค า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อนุกรรมการ 
 ๒๐. นายอภัย  งามแสง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อนุกรรมการ 
 ๒๑. นายเสกสรร  ศรีจันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อนุกรรมการ 
 ๒๒. ว่าที่ ร.ต.โสธร จันทร์ประมูล ครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อนุกรรมการ 
 ๒๓. นายทิชาพงษ ์พวงรัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อนุกรรมการ 
 ๒๔. นายโสภณ  กันภัย  รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕. นางสาวนรินทร์ทิพย์ เบ้าลี พนักงานบริหารทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ๑. ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการก าลังคนด้านวิชาชีพ 
   ๒. เสนอแผนปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนารูปแบบการร่างหลักสูตร การก ากับ ติดตามและประเมินต่อ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
   ๓. พิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรทีค่ณะท างานพัฒนาหลักสูตรสถาบันเสนอ 
   ๔. เสนอผลการพิจารณา เพ่ือให้คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
   ๕. ให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีอ านาจในการเสนอรายชื่อคณะท างานวิชาการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
   ๖. ให้คณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ด าเนินการให้แล้วเสร็จและ
รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ภายใน ๓๐ วัน 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ต่อไป ทั้งนี้ ขอยกเลิกค าสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
๓ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ และให้ใช้ฉบับนี้แทน 
 ทั้งนี้… 



- ๑๗ - 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
       (นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์) 
       นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  นายศุภชัย  ตั้งวรชัย กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขอให้พิจารณาตรวจสอบ 
ในล าดับที่ ๑๗ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ 
    ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ พิจารณาปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
อีกครั้งหนึ่ง และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น าเสนอนายก
สภาสถาบันฯ พิจารณาลงนามต่อไป 
 ๕.๕ แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ของสถานศึกษาในสังกัด 
  นายโสภณ  กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สถานศึกษา ประเภทวิชา แผนรับ ปี 2564 (คน) 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1. อุตสาหกรรม 380 
 2. พาณิชยกรรม 280 
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 40 
 4. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 40 
 5. ศิลปกรรม 20 

รวม 760 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 1. อุตสาหกรรม 150 
 2. พาณิชยกรรม 60 
 3. คหกรรม 15 

รวม 225 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี 1. อุตสาหกรรม 760 
 2. พาณิชยกรรม 320 
 3. คหกรรม 55 
 4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 80 

รวม 1,215 
วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน 1. อุตสาหกรรม 120 
 2. พาณิชยกรรม 50 
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 20 

รวม 190 
 
 สถานศึกษา... 



- ๑๘ - 
สถานศึกษา ประเภทวิชา แผนรับ ปี 2564 (คน) 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรม 740 
รวม 740 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1. พาณิชยกรรม 340 
 2. คหกรรม 110 
 3. ศิลปกรรม 100 
 4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 60 

รวม 610 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 1. อุตสาหกรรม 120 
 2. พาณิชยกรรม 20 

รวม 140 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1. อุตสาหกรรม 540 
 2. พาณิชยกรรม 200 
 3. การจดัการโลจสิติกส ์ 40 
 4. คหกรรม 40 
 5. เทคโนโลยสีานสนเทศและการสื่อสาร 40 

รวม 860 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1. อุตสาหกรรม 890 
 2. พาณิชยกรรม 370 
 3. โลจิสติกส ์ 35 
 4. ศิลปกรรม 90 
 5. คหกรรม 60 
 6. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 60 
 7. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 40 

รวม 1,545 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 1. เกษตรศาสตร ์ 60 
 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 30 
 3. อุตสาหกรรมเกษตร 180 

รวม 270 
รวม ระดับ ปวช. 6,555 

  

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานศึกษา ประเภทวิชา แผนรับ ปี 2564 (คน) 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1. อุตสาหกรรม 340 
 2. บริหารธุรกิจ 260 
 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 40 
 4. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 40 
 5. ศิลปกรรม 40 

รวม 720 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 1. อุตสาหกรรม 45 
 2. บริหารธุรกิจ 15 
 3. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 15 

รวม 75 
 
 สถานศึกษา... 
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สถานศึกษา ประเภทวิชา แผนรับ ปี 2564 (คน) 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี 1. อุตสาหกรรม 950 
 2. บริหารธุรกิจ 500 
 3. คหกรรม 50 
 4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 40 

รวม 1,540 
วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน 1. อุตสาหกรรม 80 
 2. บริหารธุรกิจ 40 
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 20 

รวม 140 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรม 660 

รวม 660 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1. บริหารธุรกิจ 300 
 2. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 30 
 3. คหกรรม 60 
 4. ศิลปกรรม 75 

รวม 465 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 1. อุตสาหกรรม 160 
 2. บริหารธุรกิจ 20 

รวม 180 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1. อุตสาหกรรม 520 
 2. บริหารธุรกิจ 180 
 3. การจดัการโลจสิติกส ์ 40 
 ๔. เทคโนโลยสีานสนเทศและการสื่อสาร 60 

รวม 800 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1. อุตสาหกรรม 498 
 2. บริหารธุรกิจ 205 
 3. โลจิสติกส ์ 70 
 4. คหกรรม 20 
 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 20 
 6. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 20 

รวม 833 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 1. พืชศาสตร ์ 20 
 2. สัตวศาสตร ์ 40 
 3. อุตสาหกรรมเกษตร 40 

รวม 100 
รวม ระดับ ปวส. 5,513 

 
 
 
 
 
 ระดับ... 
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และขณะนี้... 

  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ 
สถานศึกษา สาขาวชิา แผนรับ ปี 2564 (คน) 

วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 1. เทคโนโลยีการผลิต 25 
 2. เทคโนโลยีไฟฟ้า 25 
 3. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 25 
 4. การบัญช ี 25 
 5. การจัดการส านักงาน 25 
 6. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 25 

รวม 150 
วิทยาลยัเทคนิคปราจีนบุร ี 1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 
 2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 20 
 3. เทคโนโลยียานยนต ์ 20 
 4. การจัดการส านักงาน 20 

รวม 80 
วิทยาลยัเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล 20 

รวม 20 
วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 
 2. เทคโนโลยีการเชื่อม 20 

รวม 40 
วิทยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา 1. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 20 
 2. การจัดการส านักงาน 20 

รวม 40 
วิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 

รวม 20 
วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ 1. เทคโนโลยียานยนต ์ 20 
 2. เทคโนโลยีการผลิต 20 

รวม 40 
รวม ระดับปริญญาตรี 390 

 

  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ 
     ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ติดตามผลการด าเนินการ และรายงาน
ผลให้ที่ประชุมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอเข้าร่วมในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
  นายวีระ  พิชิตกุล รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๖๑๗.๔/๓๐๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัด จาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ไปสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เนื่องจากกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมของวิทยาเกษตรเท่าที่ควร อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มีนโยบายจะจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งหากยังสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จะไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ เนื่องจากจ านวนครูในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีครูที่มีวุฒิทางด้านเกษตรไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้วิทยาลัยฯ ไม่
สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีได้ แต่ถ้าหากวิทยาลัยฯ ย้ายไปสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จะท า
ให้มีจ านวนครูที่มีวุฒิทางด้านเกษตรได้อย่างเพียงพอ และสามารถด าเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ได้ ประกอบกับวิทยาลัยฯ 
ฉบับดังกล่าว แจ้งมาถึงสถาบันฯ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อนที่ นายโฉม  บุญจันทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ จะเกษียณอายุ
ราชการ  
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แผนรับ... 

และขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
คนใหม่แล้ว จึงเห็นควรสอบถามความเห็นไปยังวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง ว่ายังคงยืนยันตามมติของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ หรือไม่ 
  มติที่ประชุม มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประสานงานกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทราเพ่ือทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
 ๕.๗ การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ 
  นายอนันต์  พิมพ์โต่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้ 
  จ านวนบุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามประเภท 

วิทยาลัย 
ผู้บริหาร 

ข้าราชการ
ครู  

ข้าราชการ  
38 ค (2) 

พนักงาน
ราชการ

ทั่วไป (ครู) 

พนักงาน
ราชการ
ทั่วไป  

ครูอัตรา
จ้าง  

รวม
ทั้งสิ้น ผู้อ านวยการ 

รอง
ผู้อ านวยการ 

  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1 4 76 2 7 1 33 119 
  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก        1 1 27 2 4 0 9 42 
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี 1 4 84 3 20 0 63 170 
  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 4 20 0 36 0 51 107 
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 4 114 0 8 3 63 188  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 4 52 1 7 2 23 85 
  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 1 3 9 0 15 0 6 30 
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 4 60 1 19 0 34 114 
  วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 1 3 30 0 22 3 1 56 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 1 0 11 1 4 0 0 16 

รวม 10 29 483 10 142 9 283 927 
 

  ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 

รูปแบบ 
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี 

สารสนเทศ/สิ่งทอ 
พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 

รวมท้ังสิ้น 
ภาคเรียนที่ 2/63 ภาคเรียนที่ 2/63 

ที่จัดการสอน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
นักศึกษาทวิภาค ี 159 98 257 85 106 191 448 
ประกอบด้วยข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ดังนี้               
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 39 6 45 0 0 0 45 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 0 0 0 0 0 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 37 26 63 0 0 0 63 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 0 0 0 8 5 13 13 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี 27 31 58 9 16 25 83 
วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน 0 0 0 0 23 23 23 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 42 21 63 68 62 130 193 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0 0 0 0 0 0 0 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 14 14 28 0 0 0 28 
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  แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัย  สาขาวิชา 
 ปี พ.ศ. / สถานะหลักสูตร แผนรับ  

ปี 2564 (คน) หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรใหม่ 

 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2559 2563   25 
การบัญชี 2559 2563   25 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2559 2563   25 
การจัดการส านักงาน 2558 2563   25 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 2557 2563   25 
เทคโนโลยีการผลติ     2563 25 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2557 2563   20 
เทคโนโลยียานยนต ์ 2559 2563   20 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 2558 2563   20 
การจัดการส านักงาน 2561     20 

วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีนบุร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2559     20 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
เทคโนโลยียานยนต ์ 2557 2563   20 
เทคโนโลยีการผลติ     2563 20 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
เทคโนโลยีการเชื่อม 2560     20 
เทคโนโลยีไฟฟ้า     2563 20 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2560     20 
การจัดการส านักงาน     2564 20 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้า 2560     20 
รวม 390 

 
  แผนรับผู้เรียน ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2564 

ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี รวม 
  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    760     720     150     1,630  
  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก    225       75       -          300  
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี  1,215   1,540       80     2,835  
  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    860     800       20     1,680  
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  1,545     833       40     2,040  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา    610     465       40     1,115  
  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน    190     140       20        350  
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    740     660       40     1,440  
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)    140     180       -          320  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา    270     100       -          370  

รวม 6,555 5,513 390 12,080 
 
 
 
 
 
 

ตาราง... 



- ๒๓ - 
  ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 

ประมาณ... 



- ๒๔ - 

 
 

เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับจาก สอศ. 10,508,734 บาท 
     1.  งบบุคลากร 2,225,874 บาท 
     2.  งบด าเนินงาน 6,762,860 บาท 
     3.  งบลงทุน - บาท 
     4.  งบอุดหนุน 120,000 บาท 
     5.  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 1,400,000 บาท 
 

ประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. นักศึกษา   1.1 ภาคเรยีนที่ 2/2563 (ต.ค. 63 - เม.ย. 64)                    448  คน   
  1.2 ภาคเรยีนที่ 1/2564 (พ.ค. - ต.ค. 64)                    504  คน   
2. ประมาณการรายรับ          14,152,825  บาท 100.00 % 
   2.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63)         2,038,000  บาท 14.40 % 
   2.2 รายรับที่คาดว่าจะได้          12,114,825  บาท 85.60 % 
       2.2.1 ค่าลงทะเบียน     
       -  ค่าลงทะเบียนเรียนหนว่ยกิต ทฤษฎ ี                  3,427,200  บาท   
       -  ค่าลงทะเบียนเรียนหนว่ยกิต ปฏิบัติ                  2,570,400  บาท   
       2.2.2 ค่าธรรมเนียม     
       -  ค่าบ ารุงการศึกษา                  3,619,625  บาท   
       -  ค่าสมัคร                     100,800  บาท   
       -  ค่าทะเบียนแรกเข้า                     151,200  บาท   
       -  ค่าบัตรนักศึกษา                      75,600  บาท   
       -  ค่าคู่มือนักศึกษา                      75,600  บาท   
       -  ค่าปฐมนิเทศ                     151,200  บาท   
       -  ค่าบ ารุงสุขภาพ, ห้องพยาบาล                      95,200  บาท   
       -  ค่าบ ารุงห้องสมุด                     190,400  บาท   
       -  ค่าสารสนเทศ                     476,000  บาท   
       -  ค่ากิจกรรมวิทยาลัย                     190,400  บาท   
       -  ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา                     285,600  บาท   
       -  ค่าตรวจสุขภาพ                     100,800  บาท   
       -  ค่าประกันของหาย                     504,000  บาท   
       -  ค่าประกันอุบัติเหต ุ                     100,800  บาท   

 
 ประมาณ... 



- ๒๕ - 
 

 
 
  ประมาณการรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ประมาณการรายจ่าย          14,152,825  บาท 100.00 % 
         3.1 งบบุคลากร               698,280  บาท 4.93 % 
         3.2 งบด าเนินงาน          10,853,685  บาท 76.69 % 
  -  ค่าตอบแทน                 10,456,285  บาท   
  -  ค่าใช้สอย                     397,400  บาท   
  -  ค่าวัสดุ                            -    บาท   
  -  ค่าสาธารณูปโภค                            -    บาท   
         3.3 งบลงทุน                      -    บาท 0.00 % 
  - ครุภัณฑ ์                            -    บาท   
  - สิ่งปลูกสร้าง                            -    บาท   
         3.4 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน            2,100,860  บาท 14.84 % 
  -  โครงการตามแผนงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร ์                  2,100,860  บาท   
     การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3     
         3.5 งบรายจ่ายอ่ืน               500,000  บาท 3.53 % 
  -  ส ารองโครงการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์                      500,000  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ... 



- ๒๖ - 
ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ประมาณการรายรับ         24,661,559  บาท 100.00 % 
  1.1 เงินรายได้ของสถาบัน       14,152,825  บาท 57.39 % 
       1.1.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63)      2,038,000  บาท     
       1.1.2 รายรับที่คาดว่าจะได้       12,114,825  บาท     
  1.2 เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ       10,508,734  บาท 42.61 % 
       1.2.1  งบบุคลากร         2,225,874  บาท     
       1.2.2  งบด าเนินงาน         6,762,860  บาท     
       1.2.3  งบลงทุน                       -    บาท     
       1.2.4  งบอุดหนุน           120,000  บาท     
       1.2.5  งบรายจ่ายอ่ืนๆ         1,400,000  บาท     
2. ประมาณการรายจ่าย         24,661,559  บาท 100.00 % 
           2.1  งบบุคลากร         2,924,154  บาท 11.86 % 
            2.2  งบด าเนินงาน       17,616,545  บาท 71.43 % 
  2.3  งบลงทุน                       -    บาท 0.00 % 
  2.4  งบอุดหนุน           120,000  บาท 0.49 % 
  2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน         3,500,860  บาท 14.20 % 
  2.6 งบส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์           500,000  บาท 2.03 % 
 

  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ 
     ๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นรูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อไป 
 ๕.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓  
  นายศิริ  จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น าเรียนว่า ตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ ทั้ง ๕ ด้าน คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First  
S-curve, New S-curve, Thailand ๔.๐  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) ส าหรับอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern 
Management)  
  ซึ่งผลจาการด าเนินการดังกล่าว สถาบันฯ ขอน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในรูปแบบของรายงาน
ประจ าปี ๒๕๖๓ (เอกสารแนบท้าย ๒) 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระ... 





 




