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คำนำ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีภารกิจในจัดการศึกษา  ฝ=กอบรมและสAงเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชน  ใหGเปHนไปตามกฎหมาย  วAาดGวยการศึกษาแหAงชาติ  กฎหมายวAาดGวย

การอาชีวศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขGอง  ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหAงชาติ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยนาท เลAมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใชGเปHนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งใชGเปHนเครื่องมือ

ในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการประเมินผล ในการดำเนินงานใหGเปHนไปตามแผนงาน

โครงการของแตAละฝ\ายและแตAละแผนกวิชาตAาง ๆ ใหGดำเนินการไปอยAางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมุAงหวังใหGบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน̀และพันธกิจของสถานศึกษา ที่กำหนดไวGภายใตG

กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร`สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีความมุAงหวังที่จะพัฒนาผูGเรียนใหGเปHนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสามารถ

ดำรงอยูAในสังคมไดGอยAางมีความสุข 

ทGายน้ี การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีชัยนาท  ไดGผAานกระบวนการมีสAวนรAวม และการสรGางความเขGาใจทุกภาคสAวนของ

สถานศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน̀และประสิทธิภาพอันสูงสุดของการใชGงบประมาณ และหวังเปHน

อยAางยิ่งวAาแผนปฏิบัติราชการประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้จะเปHนแนวทางในการนำนโยบาย

ไปสูAเปaาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขอขอบคุณผูGที่มีสAวนเกี่ยวขGองทุกทAานที่ทำใหGการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปR สำเร็จลุลAวงไปไดGดGวยดี ขอขอบคุณไวG ณ โอกาสน้ี 

 

                                     งานวางแผนงานงบประมาณ   ฝ\ายแผนงานและความรAวมมือ          

               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

ปรัชญา     “ การเกษตรก้าวไกล     ปรับใช้เทคโนโลยี    ตามวิถีภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” 

วิสัยทัศน์   “ มุ่งม่ันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร  ให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรและชุมชน ” 

อัตลักษณ์    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาความเป็นผู้น า 

พันธกิจ   1. จดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานตรงตามความ
 ต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
 วิชาชีพ 
  4. สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาอาชีพและ
 การเป็นผู้ประกอบการสู่ชุมชน 

เป้าประสงค์   1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ 
 3. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเกษตรโดยขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง
 และเสมอภาค 
 4. ขยายการศึกษาวิชาชีพเกษตรระบบทวิภาคี  อศ.กช. และระบบทวิศึกษา 
 5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 7. สร้างผู้ประกอบการเกษตร/ธุรกิจเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และเทคนิค โดยรูปแบบการศึกษา
 ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2 พัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
 เกษตรกับทุกภาคส่วน 
 6. ยกระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย  การทดลองท่ีสอดคล้องภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ 1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ใน
 วิชาชีพ 
 2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตามความ
 ต้องการของตลาดแรงงาน และการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
 3. พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
 มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. พัฒนาพื้นที่งานฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน 
 นักศึกษา เกษตรกร และชุมชน 
 6. เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มี
 คุณภาพ 
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 8. เสริมสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
 เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล 
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ วิชาชีพ 
 และสังคม 
 11. การด าเนินงานสนองโครงการพระราชด าริ 
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท าประกวด เผยแพร่ โครงงาน/
 โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย รวมถึง การน าไปใช้
 ประโยชน์ทั้งระดับสถานศึกษา  ชุมชน  จังหวัด  ภาคและประเทศ 
 13. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นแหล่งพ่ึงพิงของ
 ผู้เรียนและชุมชน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   1.2.1 ที่ตั้ง 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมด  1,204 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา  
ตั้งอยู่เลขที่ 134  หมู่ 3 ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครฯ ระยะทางประมาณ 191 กิโลเมตร  และตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาท 
ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 

ทางทิศเหนือของวิทยาลัยฯ  ติดต่อกับ    หมู่บ้านหางแขยงและวัดหางแขยง 
ทางทิศใต้ของวิทยาลัยฯ  ติดต่อกับ    หมู่บ้านดอนแตงและวัดดอนแตง 
ทางทิศตะวันออกของวิทยาลัยฯ   ติดต่อกับ    ร.ร.ชุมชนหางน้ าสาคร   
            ร.พ. มโนรมย์                     
                                                                สถานีต ารวจภูธรหางน้ าสาคร   
            ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้วชัยนาท 
ทางทิศตะวันตกของวิทยาลัยฯ ติดต่อกับ    วัดป่าสัก  

หมายเลขโทรศัพท์  056-941292 หมายเลขโทรสาร   056-431512 
Website : www.cct.ac.th 
E-mail    : ktchainat@hotmail.com 
สังกัด        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      มีอาคาร  รวม ทั้งสิ้น  80  หลัง  มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ทั้งสิ้น 53 ห้อง ได้แก่ 
1. อาคารเรียน 9 หลัง 42 ห้อง 
2. อาคารปฏิบัติการ 11 หลัง 11 ห้อง 
3. อาคารวิทยบริการและห้องสมุด 1 หลัง   
4. อาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง   
5. อาคารอ านวยการ 1 หลัง   
6. อาคารพัสดุ 1 หลัง   
7. อาคารส านักงาน อกท. 1 หลัง   
8. อาคารสวัสดิการร้านค้า 1 หลัง   
9. อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง   
10. อาคารภูมิทัศน์ 1 หลัง   
11. หอพักนักศึกษา 15 หลัง   
12. ห้องน้ า 4 หลัง   
13. โรงเก็บปุ๋ย ฉางและลานตาก 2 หลัง   
14. บ้านพักครู 25 หลัง   
15. บ้านพักคนงาน  4 หลัง   
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   1.2.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522  เพื่อสนอง

นโยบายในปีเกษตรกร  และเพ่ือขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดย
จังหวัดชัยนาท  ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตหมู่บ้านดอนแตง  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอ
มโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  จ านวน 2 แปลง เลขที่ โฉนด 15963 และ 15964  เป็นที่ตั้งสถานศึกษา 
เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2522  โดยได้ชื่อว่า “วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท”  ได้เปิดรับนักเรียน
แผนกวิชาเกษตรกรรม  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2524  ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2539  ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยเกษตรกรรม
ชัยนาท”  เป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท” มาจนถึงปัจจุบัน 

 
1.3 การจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ได้จัดการศึกษา ในระบบ (Formal 
Education) และนอกระบบ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน-นักศึกษาโดยเปิด สอนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  
   1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
  1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 - สาขางานการเกษตร (หลักสูตร 2562 ด าเนินการภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพ่ือชีวิต, เรือนจ า, อศกช และทวิศึกษา) 
 2. หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
  2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
  1) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 - สาขางานพืชไร่  
 2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 - สาขางานการผลิตสัตว์  
 3) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
 - สาขางานการเกษตร (เรือนจ า)  

3. หลักสูตรระยะสั้น (นอกระบบ) 
 3.1 โครงการเกษตรระยะสั้น 
 3.2 ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
 
1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยและอาคารเรียน
เหมาะสมกับมีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาและจ านวนผู้เรียน สภาพเศรษฐกิจของวิทยาลัย ฯไม่
คล่องตัวนักเนื่องจากก าลังและปัจจัยการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้สถานศึกษามีน้อย  และสภาพสังคม
ความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษาดูแลกันแบบพ่ีน้องให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน ครู
สามารถให้การดูแลผู้เรียนได้อย่างเท่าเทียมและใกล้ชิดเนื่องจากจ านวนผู้เรียนไม่มาก และผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้หลักเมตตาธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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1.5 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  
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1.6 ข้อมูลบุคลากร 
 1.6.1 อัตราก าลัง ปี 2566     ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2565 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มีบุคลากรทั้งสิ้น    44  คน 
ก. ข้าราชการ 16 คน 
 1. ผู้บริหาร 2 คน 
 2. ข้าราชการครู 11 คน 
 3. ข้าราชการพลเรือน 3 คน 
ข. ลูกจ้างประจ า 6 คน 
 1. ท าหน้าที่สอน - คน 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 6 คน 
ค. พนักงานราชการ 5 คน 
 1. ท าหน้าที่สอน 5 คน 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 11   คน 
 1. ท าหน้าที่สอน 2 คน 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 9 คน 
จ. ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 6 คน 
 1. ท าหน้าที่สอน - คน 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 6 คน 

       
 1.6.2  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 

วุฒิการศึกษา ก. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/
สนับสนุน 

รวม 

- ต่ ากว่า ม.6 - คน 12 คน 12 คน 
- ปวช./ม.6 - คน 1 คน 1 คน 
- ปวส./อนุปริญญา - คน 5 คน 5 คน 
- ปริญญาตรี 13 คน 6 คน 19 คน 
- ปริญญาโท 7 คน - คน 7 คน 
- ปริญญาเอก - คน - คน - คน 

รวม                   20    คน 24 คน 44 คน 
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 1.6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 
 

วุฒิการศึกษา ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 1 คน 8 คน 9 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 1 คน 1 คน 2 คน 

รวม            2 คน 9 คน 11 คน 
 
1.6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 

ข้าราชการ  รวม       16     คน 
 
 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนแผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางวันทนา   โพธิ์รัง ปริญญาโท ผู้อ านวยการ - ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. นายนิธิศ   ทิพน ี ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ 

- 

1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. นายบัญชา   ก๋งยา ปริญญาตร ี ครูช านาญการ สัตวศาสตร ์ 1. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวชิาการ 
2. หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้และ
พัฒนาอาชีพ 
3. หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
4. หัวหน้างานบริการและซ่อม
บ ารุงเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม 

4. นางสาวพันธิภา  สอนเมือง   ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  พืชศาสตร ์ 1. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
3. หัวหน้างานโครงการจัด
การศึกษาทวิศึกษา 

5. นายชนะกิจ   แสงอรุณ ปริญญาตร ี ครูช านาญการ สัตวศาสตร ์ 1. หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร ์
2. หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
3. หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพือ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย ช่างกลเกษตร 1. หัวหน้างานพสัด ุ
2. หัวหน้ายานพาหนะ 
3. หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
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ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนแผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
7. นางสาวประวณีา   เขียวข า ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย สามัญสัมพนัธ ์ 1. หัวหน้างานทะเบียน 

2. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
8. นางสาวสุจิต   จึงเจริญ ปริญญาโท ครูผู้ช่วย พืชศาสตร ์ 1. หัวหน้างานบุคลากร 

2. หัวหน้างานโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
3. หัวหน้างานครูพี่เลี้ยงหอหญิง 

9. นายณัฐนนัท ์  พุ่มทอง ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย สัตวศาสตร ์ 1. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
2. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

10. นายพชิาภพ   ปรีเปรม ปริญญาโท ครูผู้ช่วย พืชศาสตร ์ 1. หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร ์
2. หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

11. นางสาวลลิตา  โพธิ์หอม ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย อุตสาหกรรม
เกษตร 

1. หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 
2. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 
3. หัวหน้างานความร่วมมือ 

12. นางสาวรสริน   ช่วยการ ปริญญาโท ครูผู้ช่วย เกษตรศาสตร์ 1. หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร ์
2. หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
3. หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

13. นางสาวหทัยชน ศรีษะย ์ ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย เกษตรศาสตร์ 1. หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
2. หัวหน้างานสง่เสริมการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

14. นางวรนุช   ทองเอ่ียม ปริญญาตร ี เจ้าพนักงานการเงิน - หัวหน้างานการเงิน 
15. นางรัชดา   ธญัญเจริญ ปริญญาตร ี เจ้าพนักงานธุรการ - หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
16. นางกนก   การสมวรรณ ปริญญาตร ี เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป 
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ลูกจ้างประจ า    รวม   6   คน 
 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายสมพงษ ์  มั่นอินทร์ ประถม 4 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

- 
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่และตกแต่ง 

2. นายบุญเลิศ   แป้นโพธิ ์ ประถม 4 ช่างเคร่ืองยนต ์ - พนักงานขับเคร่ืองจักรกล 
3. นายอ านาจ   นาคเมือง ประถม 4 พนักงานขับรถยนต ์

- 
พนักงานขับรถยนต์
ราชการ 

4. นางทองพราว  เทศธรรม ประถม 4 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
- 

เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่และตกแต่ง 

5. นายสังวาล   เถ่ือนยัง ประถม 4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่และเจ้าหนา้ที่งาน
ฟาร์มและโรงงาน 

6. นายสุรัช  สงสัย มัธยม 3 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- 

เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่และตกแต่ง 

 
พนักงานราชการ     รวม   5   คน 
 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนแผนก
วิชา 

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายวิโรจน์   นามขาว ปริญญาตร ี พนักงานราชการครู ธุรกิจเกษตร 1. หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจ
เกษตร 
2. หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

2. นางสาววรินทร์ทิพย์  ดีสมบูรณ ์ ปริญญาโท พนักงานราชการครู ธุรกิจเกษตร 1. หัวหน้างานบัญช ี
2. หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

3. นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ ปริญญาตร ี พนักงานราชการครู สามัญสัมพันธ์ 1. หัวหน้างานพฒันาหลักสูตร
การเรียนการสอน 
2. หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
3. หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 

5. นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน ปริญญาตร ี พนักงานราชการครู พืชศาสตร ์ 1. หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
2. หัวหน้างานครูพี่เลี้ยงหอพัก
ชาย 

6. นายระพีพัฒน์   ถาวรวัฒน์ ปริญญาตร ี พนักงานราชการครู สัตวศาสตร ์ 1. หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 
2. หัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 
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   ลูกจ้างชั่วคราว     รวม    11   คน 
 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา 
สนับสนุน/ธุรการ

ทั่วไป 
1. น.ส.ฐิติกาญจน์  รักสายสกุลทวี ปริญญาตร ี ครูจ้างสอน เกษตรศาสตร์ 1. หัวหน้างานครูที่

ปรึกษา 
2. หัวหน้างาน
สวัสดิการพยาบาล 

2. นายวิชาญ   จรบุรมณ ์ ปริญญาตร ี ครูจ้างสอน สัตวศาสตร ์ 1. หัวหน้างาน
ปกครอง 
2. หัวหน้างานครูที่
ปรึกษา อกท. 

3. นางวรกานต์   นามขาว ปวส. เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1. เจ้าหน้าที่งาน
เอกสารการพิมพ์ 
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
การงานบุคลากร 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายพฒันากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 
4. ครูพี่เลี้ยงหอพัก
หญิง 

4. นางสาวสุมิตรา   โพธิ์ตะเภา ปวส. เจ้าหน้าที่งานการเงิน - เจ้าหน้าที่ธุรการงาน
การเงิน 

5.นางอัมพิกา   เอ่ียมส าอางค ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ - 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพสัด ุ
2. เจ้าหน้าที่งาน
วางแผนและ
งบประมาณ 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

6. นางสาวกาญจนา   เถ่ือนยัง ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน 
 

- 1. เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

7. นางสาวชุติมา   จันทร์ลอย ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย
บริการ 

- เจ้าหน้าที่ธุรการงาน
วิทยบริการและ
ห้องสมุด 

8. นายอิทธิ   ชูพนิิจ ปวส. เจ้าหน้าที่งาน
ยานพาหนะ 

- ขับรถยนต์ราชการ 
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ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา 
สนับสนุน/ธุรการ

ทั่วไป 
9. นายจักริน   อินทร์นุ่ม ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม

ธุรกิจ 
- ประจ างานฟาร์ม

และโรงงาน 
10. นางสาวสุรัตน   แตงฉ่ า มัธยม 6 เจ้าหน้าที่โรงอาหาร

โครงการปฏิรูป ฯ 
- ปฏิบัติงานปรุง

อาหาร เตรียม 
วัสดุประกอบอาหาร 

11. นางสาวสีนวล   แตงฉ่ า ประถม 4 เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
โครงการ 
ปฏิรูปฯ 

- ปฏิบัติงานปรุง
อาหาร เตรียม 
วัสดุประกอบอาหาร 

12. นางสาวชริษา   พูนชื่น มัธยม 3 พนักงานเกษตร
พื้นฐานไม้ดอกไม้
ประดับ เรือนเพาะ
ช า 

- ดูแลเรือนเพาะช า
ขยายพันธไ์ม้
ประดับ 

13. นายสิงห์   พุทธโกสัย ประถม 4 พนักงานเลี้ยงสัตว์
ใหญ่ 

- ปฏิบัติงานเลี้ยงโค
และกระบือ 

14. นางมัดชรีพร   พุทธโกสัย ประถม 4 พนักงานเลี้ยงสัตว์
ใหญ่ 

- ปฏิบัติงานเลี้ยงโค
และกระบือ 

15. นายพยุง   กันฉุน ประถม 4 พนักงานเลี้ยงแพะ-
แกะ 

- ปฏิบัติงานเลี้ยง
แพะ-แกะ 

16. นายวิวัช   เถ่ือนยัง ประถม 4 เจ้าหน้าที่ยาม
รักษาการ 

- ยามรักษาการณ์
กลางวัน กลางคนื 

17. นายณัฐวุฒิ   บุญสุภา ปวส. เจ้าหน้าที่ยาม
รักษาการ 

- ยามรักษาการณ์
กลางวัน กลางคนื 
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1.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 1.7.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปัจจุบัน 
      ปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) 
 1) หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ระดับชั้น ปวช. รวม 
ปวช. 

ระดับชั้น ปวส. รวม 
ปวส. 

รวมท้ังสิ้น 
1 2 3 1 2 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม         
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์            
 - สาขางานการเกษตร (ปฏิรูป) 20 28 44 92 - - - 92 
 - สาขางานพืชศาสตร์ (ปฏริูป) - - 6 6 - - - 6 
 - สาขางานการเกษตร (เรือนจ า) 8 2 15 25 11 30 41 66 
 - สาขางานการเกษตร (อศ.กช.) 113 48 112 273 - - - 273 
 - สาขางานสัตวศาสตร์ (อศ.กช.) - - 4 4 - - - 4 
 - สาขางานการเกษตร (ทวิศึกษา) - - 25 25 - - - 25 
2 สาขาวิชาพืชศาสตร ์         
 - สาขางานพืชไร ่ - - - - 13 13 26 26 
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์         
 - สาขางานการผลิตสัตว ์ - - - - 12 10 22 22 

รวมท้ังสิ้น 141 78 206 425 36 53 89 514 

  2) หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   
 - หลักสูตร 108 อาชีพ  70  คน 
  
 1.7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
      ปีการศึกษา 2566 (ปีต่อไป) 
 1) หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ระดับชั้น ปวช. รวม 
ปวช. 

ระดับชั้น ปวส. รวม 
ปวส. 

รวมท้ังสิ้น 
1 2 3 1 2 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม         
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์            
 - สาขางานการเกษตร (ปฏิรูป) 60 20 28 108 - - - 108 
 - สาขางานการเกษตร (เรือนจ า) 20 8 2 30 20 11 31 61 
 - สาขางานการเกษตร (อศ.กช.) 40 113 48 201 - - - 201 
2 สาขาวิชาพืชศาสตร ์         
 - สาขางานพืชไร ่ - - - - 20 13 33 33 
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์         
 - สาขางานการผลิตสัตว ์ - - - - 20 12 32 32 

รวมท้ังสิ้น 120 141 78 339 60 36 96 435 

 2) หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   
 - หลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น    500    คน 
  - หลักสูตร 108 อาชีพ     1,000   คน 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน” 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ่ือการพัฒนาก าลังคนตามบริบทเชิงพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
 1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill 
และ New-Skill และการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
(Career& Entrepreneurship Center : CEC) 1.3 สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมี
คุณภาพ 
 2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
 2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในภาพรวมของจังหวัด 
โดยใช้ Big Data ก าลังคนในพ้ืนที่ สอดคล้องตามความต้องการก าลังคนและทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
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 2.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพ
อาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสม
หน่วย การเรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ 
(New Job/Future Job) 
 2.4 พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง 
มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รองรับมาตรฐานอาชีพ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่าง
ครอบคลุมเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 2.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
สถาน ประกอบการปัจจุบัน การใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 
 2.7 ยกระดับการด าเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถน าหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษา
ต่อสายอาชีพหรือน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 2.8 ยกระดับการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) และเพ่ิมประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้เข้าถึงและครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 
 
2.2 ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 1) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม  
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทีแ่สดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการอยูร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้อง
ปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  

2) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และไดร้ับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัด      
แย้งโดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ มีระบบ กลไก และมาตรการ  ที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท  

3) ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม 
การจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์
และความต้องการของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
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มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือน คา
ตอบแทนพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาเป้าหมายมีงานท า
หลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ทีม่ีต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  

1) ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคน
อาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูล ความ
ต้องการก าลังคน อัตราการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ  

2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ   
เป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้น
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความ    
ต้องการของตลาดแรงงาน  

3) การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคค์วามรู้ด้านอาชีวศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคค์วามรู้ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร และจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความตอ้งการในการพัฒนาประเทศ  

1) ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศ
ไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา  

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพระดับสูง และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษา  
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3) หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา  

4) การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา จ านวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
และความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนที่ 

และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ เรียนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ไดรับการพัฒนา สอดคลองกับความ
ต้องการของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ไดรับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม 
วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา 
ทั้งการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมี
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืน ระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชนในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้
ประโยชนร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ และความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายดังนี้  

1) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตส านึก ทัศนคติ     
ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สถานศึกษาท่ีด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

2) ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต  

3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองคค์วามรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
1) ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ    
ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา  
 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ  

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และ
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
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2.3 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
  



19 
 

 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

2.4 นโยบายการปฏิบัติราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จุดเน้นหลัก 
 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือให้การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเป็นหลักในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
(อาชีวพร้อม การศึกษาพร้อม ประเทศไทยเดินหน้า) 

7 นโยบายเร่งด่วน  
1. ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 
2. ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ  
3. ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่  
4. ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน  
5. ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ.  
6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง  
7. สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

 

5 นโยบายหลัก  
1.  ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน (Quality)  

1.1 น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

1.2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และความเข้มแข็งที่โดดเด่นของสถานศึกษารัฐและเอกชนแต่ละ
ประเภท และรวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษา (1 สถานศึกษา 1 จุดเด่น) 

1.3 ขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ
ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower 
Networking Management : CVM) 

1.4 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาทียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

1.5 ปรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้อาชีพ (Module) และการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ 
(Work Based Learning) ภายใต้หลักคิด “ลดเวลาเรียนทฤษฎี เพิ่มเวลาฝึกประสบการณ์” 

1.6 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะในการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.7 ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (มุ่งเป้าทวิภาคี 50%) 
1.8 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้ง Soft Skill และ Hard Skill โดยยึดหลัก 

“คุณธรรมน าทักษะอาชีพ” 
1.9 พัฒนาทักษะภาษาและดิจิทัลให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
1.10 เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่ก าลังคนสมรรถนะสูง ด้วยการสร้างสรรค์ งานวิจัย และ

นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน “มีอาชีพ มีรายได้ มีงานท า มีเงินฝาก” 
1.12 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
1.13 พัฒนาสื่อและครุภัณฑ์การศึกษาที่ทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาปัจจุบันและอนาคต 
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2.  ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐ และเอกชน 
(Re-branding)  

2.1 พัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการท าความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงและการผลิตและพัฒนาก าลังคนสมรรถนะ
สูงให้ตอบโจทย์ประเทศ 

2.2 สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพสูง ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือการระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับ อ.กรอ.อศ. เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

2.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ คุณค่าอาชีวศึกษาและจิตอาสา ด้วยแนวคิด “อาชีวะ ช่วย
ประชาชน” และประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง 

2.5 น าหลักการ Soft Power มาเป็นกลไกในการสื่อสารอาชีวศึกษาสู่สังคม 
2.6 พลิกโฉมภาพลักษณ์อาชีวศึกษาด้วยการบูรณาการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์

ความรู้อาชีวศึกษาสู่ชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ (OVEC Show & Share) 
2.7 เผยแพร่ผลการด าเนินงานและการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาในมิติต่าง ๆ สู่สาธษรณะ 

ผ่านรายการ R-Channel 
2.8 ยกระดับและให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชน ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

3.  ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา (Equity) 
3.1 สร้างโอกาสและลดความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงการอาชีวศึกษาด้วยโครงการทวิศึกษาแนว

ใหม่ 
3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและต่อเนื่องให้กับโครงการอาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ 

และโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และจัดการอาชีวศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ในทุกรูปแบบ 
3.4 ขับเคลื่อนระบบการอาชีวศึกษาให้เอื้อต่อผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและช่วงวัย การจัด

อาชีวศึกษาให้เป็นระบบเปิด (Open Entry Open Exit) โดยให้ความส าคัญกับระบบสะสม เทียบโอน 
และธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

3.5 ขับเคลื่อนการต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพก าลังคน (Up-skilling Re-skilling New Skill) 
ด้วยระบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย 

3.6 ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาส าหรับผู้มีความต้องการและจ าเป็น
พิเศษ และผู้สูงวัย  

 

4.  เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety)  
4.1 จัดตั้งและขับเคลื่อนด าเนินงานศูนย์ความปลอดภัย (OVEV Safety Center) ทั้งในระดับ 

สอศ. และสถานศึกษา 
4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ 
4.3 สร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” 
4.4 สร้างความร่วมมือกับสาธารณสุข (สธ.) ในพ้ืนที่ เพื่อสร้าง “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย” 
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4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อวท./อกท. เพ่ือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และพหุปัญญาที่หลากหลาย 
รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

4.7 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ งานวิจัย และการใช้นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ 

 

5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency) 
5.1 สร้างพลังร่วมภายใน สอศ. ที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ “OVEC 

One Team” 
5.2 สร้างค่านิยมองค์กร “OVEC” 
5.3 ขับเคลื่อนและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 
5.4 ยกระดับการขับเคลื่อนด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 

4.0) และ ITA รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษา 
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้กับบุคลากร

อาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
5.7 น าระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการ 
5.8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน (Single Data) และสามารถเชื่องโยงกัน 

(Link Data) 
 
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - 2580)  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ    
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
ก าหนด  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  
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2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับ สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ให้ประเทศไทย สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับ การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ าของ คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อม ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน พ.ศ. 2567  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา ที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วม ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอก ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการ
ด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ ส่วนรวม”  
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2.6 ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย 
และภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่หลาย
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  สามารถน ามาซึ่ง
โอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลส าเร็จ  หรือ
เป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ขึ้นอยู่กับ บริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยโอกาสที่ ส าคัญส าหรับประเทศไทยขี่งมีที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 
พบว่ามทีี่มาจากความก้าวหน้า และความแพร่หลายของเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโชน์
จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสส าหรับ ประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหาร
จัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มี  ความพร้อมเพ่ือรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่อประเทศไทยในการที่ จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางใน
การแก้ไขรับมือนั้น พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากร ความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบั่นทอนขีด ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายต่อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการสร้างความ
เสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยที่ยังมีข้อจ ากัดภายในหลาย ประการนั้น หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อต้อง  เผชิญ
กับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัต  การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่
สามารถ ก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน น าไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และ
อาจต้องจมกับ ปัญหาเรื้อรังที่จุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 
– 2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจ าเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้าง
ให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพ้ืนฐานของความเข้มแข็ง สมดุล 
และยั่งยืน เพ่ือก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง พร้อมทั้ง เร่งเพ่ิมศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอัน
ใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้น ได้อย่างเป็นรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการ
ปรับเปลี่ยนแนวทาง การด าเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็น
ค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังไม่
เพียงพอส าหรับการรับมือกับ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทัน
ต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้าง ผลประโยชน์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พลิกโฉมประเทศไทย สู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation to Hi-Value and Sustainable 
Thailand) การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์
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เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand's Transformation) 
ภายใต้แนวคิด "Resilience" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือ
กับเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและให้
ประเทศสามารถเติบโตได้ อย่างยั่งยืนโดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และ กลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งก าหนด
ทิศทางพัฒนาประทศให้สอดคล้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาค ส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการ
สร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับ  ต่างประเทศกับความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและ สอดคล้องกับพลวัตและ
บริบทใหม่ของโลก โดยค านึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  ไปยังคนรุ่น
ต่อไป เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น การพลิกโฉมประเทศ
ไทย (Thailand's Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉม
ประเทศไป สู่ "เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน" หรือ "Hi-Value and Sustainable 
Thailand" โดยใช้ องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพ และพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้เกิด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศ สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษา
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ 
"เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน" (Hi-Value and Sustainable Thailand) เนื่อง
ด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ ระบุทิศทาง การ
พัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การก าหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้น
คัดเลือก ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi Value and 
Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High 
Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละ
ด้าน ได้มีการก าหนด "หมุดหมาย" Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 
'เป็น' มุ่งหวังจะ 'มี' หรือต้องการจะ 'ขจัด' ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือ
สะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อ การพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand ภายในปี 2570  
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2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง การ
จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะ ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และ
ทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียน รู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  เป้าหมาย  
  1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่
สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  เป้าหมาย  
  1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และ เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
  3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  เป้าหมาย  
  1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะ ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
  2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
  4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
  6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
  7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
  3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  
  5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  เป้าหมาย  
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก
ช่วงวัย  
  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  เป้าหมาย  
  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
  เป้าหมาย  
  1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และ มาตรฐานการศึกษา  
  3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนและพ้ืนที่  
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
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  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
  4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 
2.8 ค าแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ได้มอบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจ ให้กับสังคม โดยมอบหลักการท างาน นโยบายหลัก และ
นโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้  
 1. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต ้หลักการ ดังนี้  
  T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและ
กระบวนการ ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ด าเนินการ ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  
  U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน  
  S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการ
ท าให้ ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านึก
และความเข้าใจ ในความเป็นไทย  
  T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทั้ งในเชิงโครงสร้าง 
(Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ  

 2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้  
  ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้
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มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการ
ใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
และเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทาง
การศึกษามาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยใช้ จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบ บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัด
ทดสอบ วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
เพ่ือให้ระบบ การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
ระดม ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษามี ความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่ม
อ่ืน ๆ กระจาย ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  
  ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 
สู่การปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยง ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคาร     
หน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผน
บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ผู้จบ การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
  ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
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  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิด
ความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ (Resilience) 
รวมถึง ปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา ที่
นับวันจะทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

 3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  
  2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของ ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
  3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน 
เพ่ือให้ได้ ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถน ามาใช้ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
  4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละ สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน  
  5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 



31 
 

 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

2.9 วิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัดชัยนาท 

 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองเกษตรมาตรฐาน  ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็น
สุข” 
 พันธกิจ  
 1. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด  
 2. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics 
 3. เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน  
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 5. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้สู่คุณธรรมและมีสุขภาวะที่ดี  
 6. สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยทางสังคม  
 7. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการพัฒนาทุกมิติ 

 เป้าประสงค์ภาพรวม  
 1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 2. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 3. ประชาชนมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นการพัฒนา 
 1. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน 
 2. การเพ่ิมศักยภาพด้านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน  
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 4. การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา 
 

ผลผลิต งาน/โครงการ ยอดเงินใช้จ่าย 
  1. งบบุคลากร       1,331,482.00  
     - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,331,482.00  
  2. งบด าเนินงาน       1,843,257.54  

ผลผลิต ปวช.       1,621,157.54  
     - ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ           771,600.00  
     - ค่าสาธารณูปโภค           698,000.00  
     - ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ (โครงการอยู่ประจ า)           119,990.54  
     - ค่าประกันสังคม            31,567.00  

ผลผลิต ปวส.          222,100.00  
     - ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ           222,100.00  
  3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป       5,285,104.82  
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน           154,330.00  
     - ค่าหนังสือ           658,867.95  
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน           316,800.00  
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           319,624.90  
     - ค่าจัดการเรียนการสอน        3,062,962.81  
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (อยู่ประจ า)           187,500.00  
     - ทุนเฉลิมราช ฯ            72,500.00  
     - อกท.            70,000.00  
     - อศ.กช.           362,999.16  
     - ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา            31,520.00  
     - เกษตรกรรมระยะสั้น            48,000.00  
  4. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ           952,749.43  
     - ค่าจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา            32,549.82  
     - เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา           189,600.00  
     - จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูสู่ห้องเรียน           117,600.00  
     - จ้างครูผู้ทรงคุณค่า           153,000.00  
      - โครงการยกระดับคณุภาพการผลิตและพัฒนาการจดการอาชีวศึกษาด้าน
เกษตรและประมง 

279,999.61  
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ผลผลิต งาน/โครงการ ยอดเงินใช้จ่าย 
     - พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ            40,000.00  
     - บูรณาการการพัฒนาทักษะ Fix It Center            80,000.00  
     - จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองแนวทางตามพระราชด าริ            50,000.00  
     - สร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี            10,000.00  

รวมเงินงบประมาณ       9,412,593.79  
  5. เงินนอกงบประมาณ          122,180.00  
     - เงิน บกศ.           122,180.00  

รวมทั้งสิ้น       9,534,773.79  
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3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ประมาณการรายรับ      11,920,530.00 บาท 
   ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา    2,250,000.00 บาท 

 - ยอดยกมาปีปัจจุบัน  1,300,000.00  บาท    
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 950,000.00  บาท     

ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 9,670,530.00 บาท  
 - งบบุคลากร   1,337,400.00 บาท     
 - งบด าเนินงาน  1,266,700.00 บาท     
 - งบลงทุน    1,421,700.00  บาท     
 - งบเงินอุดหนุน  4,539,530.00 บาท     
 - งบรายจ่ายอื่น  1,105,200.00 บาท     

2. ประมาณการรายจ่าย      11,920,530.00 บาท 
 งบบุคลากร      2,169,600.00 บาท  
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,337,400.00 บาท     
  - ค่าจ้างชั่วคราว  832,200.00 บาท    
 งบด าเนินงาน      5,220,100.00 บาท 
  - ตอบแทน   154,000.00 บาท     
 - ใช้สอย   1,839,082.00 บาท     
 - วัสด ุ   2,319,575.00 บาท     
 - สาธารณูปโภค  907,443.00 บาท     
 งบลงทุน      1,465,100.00 บาท 
  - ครุภัณฑ ์   1,465,100.00 บาท     
 - สิ่งก่อสร้าง   -  บาท     
 งบเงินอุดหนุน      1,565,530.00 บาท  
 - อศ.กช   255,000.00 บาท     
 - ระยะสั้น   73,000.00 บาท     
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา 1,237,530.00 บาท     
 ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษา       
 ขั้นพ้ืนฐาน       
 งบรายจ่ายอ่ืน      800,200.00 บาท  
 - โครงการจัดการศึกษา  50,000.00 บาท     
 ระบบทวิศึกษา       
 - โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา 20,000.00 บาท    
   อย่างยั่งยืน       
 - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ 40,000.00 บาท    
   บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา       
 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 250,000.00 บาท     
      เพ่ือชุมชน (Fix It Center)       
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2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ) 
 งบรายจ่ายอ่ืน (ต่อ)      

 - โครงการลดปัญหาการออก 13,000.00 บาท     
 กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 - โครงการป้องกันและแก้ไข 20,000.00 บาท    
   ปัญหายาเสพติด       
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ 100,000.00 บาท     
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพ 189,600.00 บาท     
   การสอนครูอาชีวศึกษา       
 - โครงการจัดหาบุคลากร 117,600.00 บาท     
   สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน       
 งบส ารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย    700,000.00  บาท 
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 3.3 สรุปงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                    หน่วย : บาท  

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

ยอดจัดสรร 1,337,400  2,393,300  222,100  73,000    2,760,000  342,000   1,237,530  1,105,200      950,000  10,420,530   
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 65 - - - -    200,000  - - -   1,300,000    1,500,000    
รามรายรับจากโครงการ จากเงิน
งบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา 

 1,337,400  2,393,300  222,100   73,000  2,960,000    342,000  1,237,530  1,105,200  2,250,000  11,920,530  
  

รามรายจ่ายจากโครงการ จากเงิน
งบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา 

1,337,400 2,393,300 222,100 73,000 2,960,000 342,000 1,237,530 1,105,200 2,250,000 11,920,530 
  

1. งบบุคลากร 1,337,400  - - - 832,200  - - - -   2,169,600  18.15 

    1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,337,400  - - - - - - - -   1,337,400  11.19 

    1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว  -   -   -   -   832,200  - - - - 832,200  6.96 
2. งบด าเนินงาน - 838,600  - - 1,272,292  - - - 295,843  2,406,735  20.14 

    2.1 ค่าตอบแทน - - - - 154,000  - - - - 154,000  1.29 

       2.1.1 ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว - - - - 144,000  - - - - 144,000  1.20 

       2.1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา  -   -   -   -  10,000  -   -  -   -  10,000  0.08 
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รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

    2.2 ค่าใช้สอย - 27,000  - - 1,034,292  - - - 200,000  1,261,292  10.55 

       2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 800,110  - - - - 800,110  6.69 
       2.2.2 ค่าสบทบประกันสังคมพนักงาน
ราชการ 

- 27,000  - - - - - - - 
        

27,000  
0.23 

       2.2.3 ค่าสบทบประกันสังคมลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

- - - - 34,182 - - - - 34,182 0.29 

       2.2.4 ค่าเดินทางไปราชการ - - - - 200,000  - - - 200,000  400,000  3.35 
    2.3 ค่าวัสดุ - - - - 84,000  - - - - 84,000  0.70 
       วัสดุการศึกษา - - - -       42,000  - - - - 42,000  0.35 
       2.3.1 แผนกวิชาพืชศาสตร ์ - - - - 21,000  - - - - 21,000 0.18 
       2.3.2 แผนกวิชาสัตวศาสตร ์ - - - - 9,000  - - - - 9,000  0.08 
       2.3.3 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - - - - 10,000  - - - - 10,000 0.08 
       2.3.4 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์ - - - - 2,000  - - - - 2,000  0.02 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 811,600 - - - - - - 95,843  907,443  7.59 
       2.4.1 ค่าไฟฟ้า - 811,600 - - - - - - 12,843  824,443  6.90 
       2.4.2 ค่าน้ าปะปา - - - - - - - -       10,000  10,000  0.08 
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รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

       2.4.3 ค่าโทรศัพท์ - - - - - - - - 5,000  5,000  0.04 
       2.4.4 ค่าไปรษณีย ์ - - - - - - - - 8,000  8,000  0.07 
       2.4.5 ค่าบริการอินเตอร์เนต็ - - - - - - - - 60,000  60,000  0.50 
3. งบลงทุน - 1,421,700  - - - - - - 43,400  1,465,100  12.26 
    3.1 ครุภัณฑ์ - 1,421,700  - - - - - -       43,400   1,465,100  12.26  
       3.1.1 ชุดปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว ์ - 1,421,700  - - - - - - - 1,421,700  11.90 
       3.1.2 เครื่องตัดหญ้า -  -  - - - - - - 28,500  28,500  0.24 
       3.1.3 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ -  -  - - - - - - 11,000  11,000  0.09 
       3.1.4 เครื่องตัดไม ้ -  -  - - - - - - 3,900  3,900  0.03 
    3.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง -  -  - - - - - - - - - 
4. โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา - 133,000  222,100  73,000  855,508  342,000  -    50,000  1,210,757  2,886,365  24.15 
    4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร - 118,000  222,100  - 66,583  50,250  - - 604,067  1,061,000  8.88 

       4.1.1 โครงการจดัหาวัสดุ ส านักงาน
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

 -  5,000   -   -   -   -   -   -   -  5,000  0.04 

       4.1.2 โครงการจดัเตรียมกระดาษถ่าย
เอกสาร ขนาด A4 ส าหรับบริการถ่ายเอกสาร 

 -   -     20,000   -   -       23,250   -  -         6,750         50,000  0.42 
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รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

       4.1.3 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ส าหรับบริการถ่ายเอกสาร 

 -   -   -   -         48,000   -   -   -   -         48,000  0.40 

       4.1.4 โครงการจดัประชุมช้ีแจงราชการ
ต่าง ๆ ประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

 -  5,000  -   -   -   -   -   -   -          5,000  0.04 

       4.1.5 โครงการงานการเงิน - - - - 5,000  - - - - 5,000  0.04 

       4.1.6 โครงการงานบัญช ี  -  -  -   -          5,000   -   -   -   -  5,000  0.04 

       4.1.7 โครงการวัสดุส านักงานงานพัสด ุ  -  - -  -           5,000   -   -   -   -  5,000  0.04 

       4.1.8 โครงการซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์  -  - -  -  3,583   -   -  - 26,417  30,000  0.25 

       4.1.9 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  -  -  -   -   -   -   -   -       100,000  100,000  0.84 
       4.1.10 โครงการต่อประกันภัยภาค
บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัรถยนต ์

 -        8,000   -   -   -   -   -   -   -           8,000  0.07 

       4.1.11 โครงการวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

- -  150,000  - - - - -      300,000        450,000  3.77 

       4.1.12 โครงการงานอาคารสถานท่ี  -     100,000  52,100  - - - - - 147,900  300,000  2.51 

       4.1.13 โครงการงานทะเบียน - - - - - 20,000  - - - 20,000  0.17 

 



40 
 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

       4.1.14 โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 

- - - - - 7,000 - - 13,000 20,000 0.17 

       4.1.15 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ - - - - - - - - 10,000  10,000  0.08 
    4.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ - - - - 95,100  - - - 556,690  651,790  5.45 

       4.2.1 โครงการงานวางแผนงบประมาณ - - - -     5,000  - - - - 5,000  0.04 
       4.2.2 โครงการความร่วมมือ MOU กับ
สถานประกอบการและสถานศึกษา หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

 -  -  -   -           5,000   -   -   -   -           5,000  0.04 

       4.2.3 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์

 -  -  -   -  -  -   -  -        30,000         30,000  0.25 

       4.2.4 โครงการส่งเสริมงานวิจัยของ
นักเรียน นักศึกษา 

 -  -  -   -           3,000   -   -   -   -           3,000  0.03 

       4.2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองฯ 

 -  -  -   -         22,100   -   -   -   -         22,100  0.18 

       4.2.6 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องมือทุ่น
แรงงานฟาร์ม 

- - - - 60,000  - - - - 60,000  0.50 

       4.2.7 โครงการฟารม์โคเนื้อ-กระบือ - - - - - - - - 120,000  120,000  1.00 

 



41 
 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

       4.2.8 โครงการฟารม์แพะธุรกิจ - - - - - - - - 60,000  60,000  0.50 

       4.2.9 โครงการปลูกมันส าปะหลัง - - - - - - - - 40,000  40,000  0.33 

       4.2.10 โครงการฟารม์สัตวป์ีก - - - - - - - - 158,200  158,200  1.32 

       4.2.11 โครงการฟารม์สุกร - - - - - - - -        89,450  89,450  0.75 
       4.2.12 โครงการฟารม์เห็ด - - - - - - - - 59,040  59,040  0.49 
    4.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศกึษา - - - 73,000  680,685  291,750  - 50,000  50,000  1,145,435  9.58 
       4.3.1 โครงการงานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

- - - - -      40,000   -   -   -         40,000  0.33 

       4.3.2 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
ประเพณีและวันส าคญัของชาติ 

- - - - -      20,000   -   -   -         20,000  0.17 

       4.3.3 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ และวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2566  

- - - - -      20,000   -   -   -         20,000  0.17 

       4.3.4 โครงการปฐมนเิทศนกัเรียน 
นักศึกษาใหม่ 

- - - - -      5,000   -   -   -           5,000  0.04 
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  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

       4.3.5 โครงการเข้าค่ายประจ ากอง
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจ าปกีารศึกษา 
2565 

- - - - -      16,750  - - -        16,750  0.14 

       4.3.6 โครงการประชุมสมัยสามัญ อกท.
หน่วยชัยนาท  

- - - - -        5,000  - - -          5,000  0.04 

       4.3.7 โครงการประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับหน่วย 

- - - - -      10,000   -   -   -         10,000  0.08 

       4.3.8 โครงการประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับภาค 

 -   -   -   -   -     150,000   -   -         50,000        200,000  1.67 

       4.3.9 โครงการประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับชาต ิ

 -   -   -   -   -  -  -       50,000   -         50,000  0.42 

       4.3.10 โครงการแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

 -   -   -   -     20,000.00       15,000   -   -   -         35,000  0.29 

       4.3.11 โครงการประชุมผู้ปกครอง  -   -   -   -   -       5,000   -   -   -           5,000  0.04 
       4.3.12 โครงการจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์โรง
ครัว 

 -   -   -   -           4,685   -   -   -   -           4,685  0.04 

       4.3.13 โครงการสวสัดิการพยาบาล  -   -   -   -      20,000   -   -   -   -         20,000  0.17 

       4.3.14 โครงการรู้ทัน ป้องกันไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID 19) 

 -   -   -   -   -         5,000   -   -   -           5,000  0.04 
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  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

       4.3.15 โครงการค่าอาหารปฏิรูป  -   -   -   -       636,000   -   -   -   -        636,000  5.32 

       4.3.16 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 

 -   -   -   73,000   -   -   -   -   -         73,000  0.61 

    4.4 ฝ่ายวิชาการ -     15,000  - -       13,140  - - - -        28,140  0.24 
       4.4.1 โครงการจดัซื้อวัสดสุ านักงาน
แผนกวิชาพืชศาสตร ์

 -        3,000   -   -   -   -   -   -   -           3,000  0.03 

       4.4.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อบูรณา
การรายวิชาการเลีย้งสุกร 

 -  -  -   -           4,440   -   -   -   -           4,440  0.04 

       4.4.3 โครงการพัฒนาหลักสตูรการเรียน
การสอน 

 -  -  -   -           7,700   -   -   -   -           7,700  0.06 

       4.4.4 โครงการพัฒนาศูนย์วทิยบริการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

 -        5,000   -   -   -   -   -   -   -           5,000  0.04 

       4.4.5 โครงการสัมมนาวิชาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2566 

 -        2,000   -   -           1,000   -   -   -   -           3,000  0.03 

       4.4.6 โครงการงานสื่อการเรยีนการสอน -      5,000  - - - - - - - 5,000  0.04 
5. โครงการตาม พรบ. งบประมาณ - - - - - - 1,237,530  1,055,200  - 2,292,730  19.18 
    5.1 โครงการจัดซื้อหนังสือเรยีน หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม 

- - - - - - 731,000  - - 731,000  6.12 
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  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

    5.2 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - - 168,130  - - 168,130 1.41 
    5.3 โครงการอุดหนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

- - - - - -   338,400  - -       338,400  2.83 

    5.4 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท - - - - - - - 255,000   -  255,000  2.13 

    5.5 โครงการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา - - - - - - -   50,000  - 50,000  0.42 
    5.6 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- - - - - - - 20,000  - 20,000  0.17 

    5.7 โครงการพัฒนาศักยภาพศนูย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

- - - - - - - 
      

40,000  
- 

        
40,000  

0.33 

    5.8 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It 
Center 

- - - - - - - 
     

250,000  
- 

       
250,000  

2.09 

    5.9 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน 

- - - - - - - 
      

13,000  
- 

        
13,000  

0.11 

    5.10 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา 

- - - - - - - 
      

20,000  
- 

        
20,000  

0.17 

    5.11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - - - - - - - 100,000   -  100,000  0.84 

    5.12 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

- - - - - - -     189,600  
 -  

189,600 1.59 
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  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รายการ/งบประมาณ/ประเภท 

แผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร 

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ 

ผลผลิต เงินสนับสนนุการศึกษา 

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย 

    5.13 โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนคืน
ครูสู่ห้องเรียน 

- - - - - - -     117,600  -      117,600  0.98 

งบส ารองฉุกเฉิน - - - - - - - - 700,000  700,000  5.86 
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  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566                                                           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

3.4 โครงการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2566 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

 
ที ่ รหัส

โครงการ 
โครงการ จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 1.1 โครงการจ้างบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยนาท 

1,010,382.00  
 

นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 

2 1.2 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

800,110.00 นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 

3 1.3 โครงการค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา 
ปีงบประมาณ  2566 

10,000.00 นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 

4 1.4 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

400,000.00 
 

นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 

5 1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

983,000.00 นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
6 4.1.1 โครงการจัดหาวัสดุ ส านักงานส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานสารบรรณ 
 5,000.00  นางรัชดา  ธัญญเจริญ 

7 4.1.2 โครงการจัดเตรียมกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 
A4 ส าหรับบริการถ่ายเอกสาร 

     50,000.00  นางสาววรกานต์   กลั่นค า 

8 4.1.3 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับบริการ
ถ่ายเอกสาร 

     48,000.00  นางรัชดา  ธัญญเจริญ 

9 4.1.4 โครงการจัดประชุมชี้แจงราชการต่าง ๆ 
ประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

      5,000.00  นางรัชดา  ธัญญเจริญ 

10 4.1.5 โครงการงานการเงิน 5,000.00 นางวรนุช   ทองเอ่ียม 
11 4.1.6 โครงการงานบัญชี 5,000.00 นางสาววรินทิพย์  ดีสมบูรณ์ 
12 4.1.7 โครงการวัสดุส านักงานงานพัสดุ 5,000.00 นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป 
13 4.1.8 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 30,000.00 นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป 
14 4.1.9 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 100,000.00 นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป 
15 4.1.10 โครงการต่อประกันภัยภาคบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถยนต์ 
8,000.00 นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป 

16 4.1.11 โครงการวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 450,000.00 นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป 
17 4.1.12 โครงการงานอาคารสถานที่ 300,000.00 นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน 
18 4.1.13 โครงการงานทะเบียน 20,000.00 นางสาวประวีณา   เขียวข า 
19 4.1.14 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
20,000.00 นางสาวประวีณา   เขียวข า 

20 4.1.15 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000.00 นายระพีพัฒน์   ถาวรวัฒน์ 
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ที ่ รหัส
โครงการ 

โครงการ จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

21 4.1.16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในงานตกแต่งภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

45,000.00 นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน 

22 4.1.17 โครงการประชุมระดมทรัพยากรสนับสนุนด้าน
การศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

นางรัชดา  ธัญญเจริญ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
23 4.2.1 โครงการงานวางแผนงบประมาณ 5,000.00  นางสาวพันธิภา   สอนเมือง 
24 4.2.2 โครงการความร่วมมือ MOU กับสถาน

ประกอบการและสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
5,000.00 นางสาวลลิตา    โพธิ์หอม 

25 4.2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

30,000.00 นางสาวรสริน   ชว่ยการ 

26 4.2.4 โครงการส่งเสริมงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา 3,000.00 นางสาวรสริน   ชว่ยการ 
27 4.2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงาน

การประเมินตนเองฯ 
22,100.00 นางสาวหทัยชนก   ศรีษะย์ 

28 4.2.6 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องมือทุ่นแรงงานฟาร์ม 60,000.00 นายบัญชา   ก๋งพยา 
29 4.2.7 โครงการฟาร์มโคเนื้อ-กระบือ 120,000.00 นายบัญชา   ก๋งพยา 
30 4.2.8 โครงการฟาร์มแพะธุรกิจ 60,000.00 นายวิชาญ   จรบุรมณ์ 
31 4.2.9 โครงการปลูกมันส าปะหลัง 40,000.00 นายพิชาภพ   ปรีเปรม 
32 4.2.10 โครงการฟาร์มสัตว์ปีก 158,200.00 นายระพีพัฒน์   ถาวรวัฒน์ 
33 4.2.11 โครงการฟาร์มสุกร 89,450.00 นายระพีพัฒน์   ถาวรวัฒน์ 
34 4.2.12 โครงการฟาร์มเห็ด 59,040.00 นางสาวหทัยชนก   ศรีษะย์ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
35 4.3.1 โครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 40,000.00 นายณัฐนันท์   พุ่มทอง 
36 4.3.2 โครงการวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีและวัน

ส าคัญของชาติ 
20,000.00 นายณัฐนันท์   พุ่มทอง 

37 4.3.3 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และวัน
ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2566  

20,000.00 นายณัฐนันท์   พุ่มทอง 

38 4.3.4 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 5,000.00 นายณัฐนันท์   พุ่มทอง 
39 4.3.5 โครงการเข้าค่ายประจ ากองลูกเสือ-เนตรนารี

วิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 
16,750.00   นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 

40 4.3.6 โครงการประชุมสมัยสามัญ อกท. 
หน่วยชัยนาท  

5,000.00 นายวิชาญ   จรบุรมณ์ 

41 4.3.7 โครงการประชุมวิชาการ อกท.  
ระดับหน่วย 

10,000.00 นายวิชาญ   จรบุรมณ์ 

42 4.3.8 โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค 200,000.00 นายวิชาญ   จรบุรมณ์ 
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ที ่ รหัส
โครงการ 

โครงการ จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

43 4.3.9 โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ 50,000.00 นายวิชาญ   จรบุรมณ์ 
44 4.3.10 โครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 35,000.00 นายณัฐนันท์   พุ่มทอง 
45 4.3.11 โครงการประชุมผู้ปกครอง 5,000.00 นางสาวฐิติกาญจน ์  รักสายสกุลทวี 
46 4.3.12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงครัว 4,685.00 นางสาวลลิตา    โพธิ์หอม 
47 4.3.13 โครงการสวัสดิการพยาบาล 20,000.00 นางสาวฐิติกาญจน ์  รักสายสกุลทวี 
48 4.3.14 โครงการรู้ทัน ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID 19) 
5,000.00 นางสาวฐิติกาญจน ์  รักสายสกุลทวี 

49 4.3.15 โครงการสวัสดิการอาหารโครงการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 

636,000.00 นางสาวลลิตา    โพธิ์หอม 

50 4.3.16 ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น 73,000 นายพิชาภพ   ปรีเปรม 
ฝ่ายวิชาการ 
51 4.4.1 โครงการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 21,000.00 นายพิชาภพ   ปรีเปรม 
52 4.4.2 โครงการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 9,000.00 นายชนะกิจ   แสงอรุณ 
53 4.4.3 โครงการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 10,000.00 นางสาวลลิตา    โพธิ์หอม 
54 4.4.4 โครงการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2,000.00 นางสาวประวีณา   เขียวข า 
55 4.4.5 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานแผนกวิชาพืช

ศาสตร์ 
3,000.00 นายพิชาภพ   ปรีเปรม 

56 4.4.6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการรายวิชาการ
เลี้ยงสุกร 

4,440.00 นายระพีพัฒน์   ถาวรวัฒน์ 

57 4.4.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 7,700.00 นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 
58 4.4.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 

59 4.4.9 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการเรียน
การสอน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 

60 4.4.10 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชัยนาท 

5,000.00 นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 

61 4.4.11 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน 
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

นางสาววรินทิพย์  ดีสมบูรณ์ 

62 4.4.12 โครงการสัมมนาวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา 
ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 

3,000.00 นางสาววรินทิพย์  ดีสมบูรณ์ 

63 4.1.13 โครงการงานสื่อการเรียนการสอน 5,000.00 นายระพีพัฒน์   ถาวรวัฒน์ 
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ที ่ รหัส
โครงการ 

โครงการ จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
64 5.1 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพ่ิมเติม    731,000.00 นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 
65 5.2 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน    168,130.00 นางสาวฐิติกาญจน์   รักสายสกุลทวี 
66 5.3 โครงการอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน    338,400.00 นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ 
67 5.4 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท    255,000.00 นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 
68 5.5 โครงการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา      50,000.00 นางสาวพันธิภา   สอนเมือง 
69 5.6 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน      20,000.00 นายชนะกิจ   แสงอรุณ 
70 5.7 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
40,000.00 นางสาวหทัยชนก   ศรีษะย์ 

71 5.8 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 

250,000.00 
 

นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป 

72 5.9 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 13,000.00 นางสาวฐิติกาญจน ์  รักสายสกุลทวี 
73 5.10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา 
20,000.00 นายวิชาญ   จรบุรมณ์ 

74 5.11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 100,000.00 นางสาวรสริน   ชว่ยการ 
75 5.12 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู

อาชีวศึกษา 
189,600.00 นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 

76 5.13 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูสู่
ห้องเรียน 

117,600.00 นางสาวสุจิต   จึงเจริญ 

 
 
 



 


