สวนที่ 1
บทนํา
1.1 วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และอํานาจหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภารกิจ
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ
พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาคและเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค
และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน
7. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคงและกาวหนาในอาชีพ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษามีภ ารกิจ หลั กและภารกิจ ที่ เกี่ย วข องกั บ การจัดการและ
สงเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ทําหนาที่รบั ผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
และความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ขอ 1)
2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
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2.6
2.7
2.8
2.9

และรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.2 นโยบายและจุดเนนการปฏิบัติราชการ สอศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565 จุดเนน
“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองครวมโดยใชพื้นที่เปนฐาน” มีดังนี้
1. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีวและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1 ขับเคลื่อนศูนยบริการเครือขายการผลิตพัฒนากําลังคอาชีวศึกษา (Center of
Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา
(Excellent Center) เพื่อการพัฒนากําลังคนตามบริบทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดย Up-Skill Re-Skill
และ New-Skill และการเปนผูประกอบการภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการเปนผูประกอบการ (Career&
Entrepreneurship Center : CEC
1.3 สรางความเขมแข็งระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขน
2.2 การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน
2.1 ยกระดับ คุ ณภาพอาชีวศึ กษาแบบองครวมโดยใชพ้ืน ที่ เปนฐานในภาพรวมของ
จังหวัดโดยใช Big Data ของกําลังคนในพื้นที่
2.2 ขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งานศู น ย อ าชี ว ศึ ก ษาทวิภ าคี เขตพื้ น ที่ เพื่ อ การยกระดั บ
คุณภาพอาชีวศึกษาแบบองครวม
2.3 ยกระดั บ การดํ า เนิ น งานศู น ย ซ อ มสร า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นชางอาชีวะ “ชางพันธุ R อาชีวะซอมทั่วไทย”
2.4 พัฒ นาหลักสูตรและกระบวนกาจัดการเรียนรูตามกรอบคุณแหงชาติ การสะสม
หน ว ย การเรี ย นรู (Credit Bank) และการต อ ยอดองค ค วามรู แ ละสมรรถนะใหม หรื อ อาชี พ ใหม
(New/Future Job)
2.5 การพัฒนาทักษะวิชาผูเรียนอาชีวศึกษาผานการฝกประสบการณปฏิบัติงานจริง
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2.6 ขยายโอกาสทางการศึกษาด านอาชีวศึ กษาให กับ เยาวชน ผูดวยโอกาส และผู
พิการอยางครอบคลุมเสมอภาค และเทาเทียมกัน
2.7 พั ฒ นาศั กยภาพครูและบุ คลากรอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในการใชและสราง
นวัตกรรมการเรียนรูที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
2.8 ยกระดับโครงการหองเรียนอาชีพ ที่ผูเรียนสายสามัญสามารถนําหนวยกิตไปใชใน
การศึกษาตอสายอาชีพหรือนําไปสูการประกอบอาชีพได

1.3 การวิเคราะหนโยบายสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและจุดเนนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2565
1.3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
1. ความมั่นคง
2. สรางความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีสิ่งที่ตองทําคือ การเปลี่ยนผานประเทศ หรือการ transform ประเทศใน 4
ดานหลักไดแก
4.1 การเปลี่ยนผานจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร ไปสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองคความรู
หรือการมุงสูเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 การเปลี่ยนผานจากสังคมที่มีเพียงบางกลุมที่เขาถึงโอกาส ไปสูสังคมที่มีโอกาสสําหรับทุก
คนและทุกพื้นที่ หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค
4.3 การเปลี่ยนผานจากการผลิตและการบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดลอม ไปสูวิถีชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
4.4 การเปลี่ยนผานจากกําลังคนทักษะต่ําและภาครัฐที่ลาสมัย ไปสูกําลังคนและภาครัฐที่ มี
สมรรถนะสูง เพื่อเอื้อตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน
1.3.3 นโยบายของรัฐบาล
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
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7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม
1.3.4 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษา ไดแก
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการ
จัด ระบบและกลไกความรว มมื อระหว างหน วยงานภาครั ฐ และเอกชน ที่ ชั ด เจนเป น ระบบในการพั ฒ นา
กําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใช ในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนา
นวั ต กรรม ซึ่ ง ต อ งครอบคลุ ม การพั ฒ นากํ า ลั ง คน ที่ อ ยู ในอุ ต สาหกรรมแล ว กํ า ลั งคนที่ กํ า ลั ง จะเข า สู
อุ ต สาหกรรม และเตรี ย มการสํ าหรั บ ผลิ ต กํ าลั งคนในสาขาที่ ข าดแคลน เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ งเรงรัด และขยายผลระบบคุณ วุฒิ วิช าชี พ การยกระดับ ฝมือแรงงานในกลุ ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
1.3.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
1.3.5 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย

1.3.6 โครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ลดความเหลื่อมล้ํา

พัฒนาคน

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรหลัก (Grand Strategy)
1. ธรรมาภิ
บาล 2.าปนวังบประมาณ
ตกรรมและผลิ
ตภาพ
แผนปฏิ
บัติการประจํ
พ.ศ.
25653. ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย 4. มีสวนรวมในความมั่นคง หนา 4

1.3.7 สวนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา
1. สรางคานิยมอาชีวศึกษา
2. ม. 44 แกปญหาทะเลาะวิวาท
3. ม. 44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ
5. สงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน (เฉพาะทาง)
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
7. ทวิภาคี
8. ทวิศึกษา
9. ทวิวุฒิ
10. ภาษาตางประเทศ 3R8C
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
12. แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
13. สรางความรวมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ.อศจ.)
14. สานพลังประชารัฐดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
• Re-branding
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• Excellent Model School
• Database of Supply and Demand
• Standard and Certification Center
15. สรางความยืดหยุนระบบสงตอการศึกษาระหวางสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช.
ปวส. และปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน. และ สกอ.
16. สรางความยืดหยุนระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
17. วิจยั นวัตกรรม สูการใชประโยชน

1.4 เปาหมายผูสําเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ การพัฒนาประเทศและความสามารถ
ในการแขงขันในระดับสากล
1.4.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการอนวัดผลประเมินผล
ประเด็นหลัก (เนนคุณภาพในระดับหองเรียน)
• การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบมีสวนรวม และกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลอง
นโยบายประเทศไทย 4.0
• ภาษาตางประเทศ
• ความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม
• ทวิภาคี
• การเปนผูประกอบการ
• วัดและประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินสมรรถนะผูสําเร็จตามมาตรฐานอาชีพ
ประเด็นยอย
• การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
• ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
• STEM Education
• สงเสริมการอานออกเขียนได
• การคิดวิเคราะห ทักษะ 3R8C ภาษาตางประเทศ
• พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ
• โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี คานิยมและจิตสํานึกที่ดี
ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ อนุรักษ ฟนฟูและเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม
• ธนาคารขยะ
• พัฒนาระบบการสอบ V-NET ใหไดมาตรฐาน
• พัฒนารูปแบบหนังสือใหเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0
• การสอนทางไกล DLIT/DLTV และโครงการพระราชดําริ
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• พัฒนาครูแนวใหมดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปด
(Open Approach) ใหตอบโจทยความตองการครูในศตวรรษที่ 21
• พัฒนาครูแนวใหมเพื่อปลูกฝงเยาวชนใหเปนพลเมืองดี วินัยเดน คนดี มีวินัย รักภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ดวยการจัดการ STAR ATEMS
• พัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพ
• พัฒนาระบบการนิเทศ
1.4.2 ผลิตพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นหลัก (เพียงพอ ครบกลุม ตรงสาขา พัฒนาตอเนื่อง)
• แกปญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ
• ครูมืออาชีพ และผูบริหารมืออาชีพ
• ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
• ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ
• วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา)
• การพัฒนาทักษะอาชีพ
• TVET TEPE Online
• พัฒนาครูในสถานประกอบการ
• พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี
• พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)
• เครือขายครูอาชีวศึกษา เครือขายผูบริหาร
ประเด็นยอย
• จัดทําแผนอัตรากําลังลวงหนา 10 ป
• พัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษารวมกับสถาบันผลิตครู
• การเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• เรงแกปญหาความขาดแคลนครู
• สงเสริมใหครูใชศักยภาพ ในการสอนและการฝกทักษะอาชีพอยางเต็มที่
• ประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา
• พัฒนาครู ครูฝก ครูนิเทศ โดยใชภูมิภาคเปนฐาน
• Boot TEPE Online
• สรางระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนัด
• ปรับการจางลูกจางลูกจางแบบจางเหมาบริการและพนักงานราชการใหตรงตามความตองการ
ของพื้นที่
• ปรับระบบการไดมาซึ่งวิทยฐานะ
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• สรางขวัญกําลังใจ ซอมบานพักครู
1.4.3 ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
ประเด็นหลัก (ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล ภายใตการ มี
สวนรวมเครือขาย)
• คานิยมอาชีวศึกษา การแกปญหาทะเลาะวิวาท รับนองใหม
• การผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม)
• ความรวมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบ (จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม)
• กรอ. อ.กรอ. อศ.
• สานพลังประชารัฐ
• วิจยั และใชประโยชน
ประเด็นยอย
• เพิ่มปริมาณผูเรียนและทวิศึกษา
• ม. 44 แกปญหาทะเลาะวิวาท
• เตรียมความพรอมกําลังคนในยุคประเทศไทย 4.0
• สงเสริมความรวมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนสรางความรวมมือผลิตกําลังคน
ระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ. อศจ.) สรางความยืดหยุนระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่
• พัฒนาระบบการศึกษาแบบยืดหยุน สอศ. สกอ.
• ทวิภาคี
• ทวิวุฒิ
• จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล รองรับการเตรียมกําลังคน APEC (ความรวมมือ
ตางประเทศ)
• อาชีวศึกษาเปนเลิศ (Re-profile) ทบทวนบทบาทสถานศึกษา สงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความ
เปนเลิศเฉพาะดาน(เฉพาะทาง)
• สานพลังประชารัฐดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
- Re-branding
- Database of Supply and Demand
- Excellent Model School
- Standard and Certification Center
• การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• สงเสริมงานวิจัย นวัตกรรม วิจยั นโยบาย (อาชีวศึกษา)
1.4.4 ขยายโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ประเด็นหลัก
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• ดึงนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเขาเรียน/ฝกอบรมวิชาชีพ
• อาชีวะทุกชวงวัย
• อาชีวะตลอดชีวิต
• เตรียมอาชีวะมัธยมตน (Pre. Ved.)
ประเด็นยอย
• สรางโอกาสใหทุกคนไดเขาถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอยางเทาเทียม
• แกปญหา/พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก (รัฐ)
• แกปญหา/พัฒนาสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็กที่ประสบปญหากิจการ (เอกชน)
• แกปญหาเด็กตกหลน
• เพิ่มหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre. Ved.) (กรณีศึกษาความเปนไปได)
• ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ศูนยฝกอาชีพชุมชน
1.4.5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นหลัก
• การใช ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
ประเด็นยอย
• บูรณาการเครือขาย ICT
• บูรณาการ Content
• บูรณาการสื่อ
• ศูนยดิจิทัลชุมชน
1.4.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ประเด็นหลัก
• ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
• การพัฒนาบริหารจัดการใหมีคุณภาพ
• การีสวนรวมและการสรางเครือขาย
• ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ
• ระบบงบประมาณ
ประเด็นยอย
• แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2574
• แผนยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติ 20 ป
• Road Map กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 1 ป 5 ปและ 15 ป
• แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2561 (แผนคําขอ)
• พ.ร.บ.การศึกษาชาติ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การรับนักศึกษาปการศึกษา 2561
สรางคานิยมอาชีวศึกษา
การลดปญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน
การบริหารงานสวนภูมิภาค (ใหภาคสวนตางๆรวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ)
รวมอาชีวะรัฐและเอกชน (การจัดระบบบริหารจัดการ อาชีวศึกษาเอกชน)
ปรับคาใชจายรายหัว
ปรับเปลี่ยนการจัดการสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
กําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ปรับกระบวนการพิจารณาความดี ความชอบ บนพื้นฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ธรรมาภิบาลการในการบริหารจัดการ
เผยแพรภาพลักษณและกิจกรรมองคกร
สนับสนุนในการขับเคลื่อนการแกปญหา จชต.

1.5 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ป
(พ.ศ. 2555 - 2569)
การจัดทํ าขอเสนอเชิงนโยบาย เป าหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพั ฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุ กรรมการการอาชี ว ศึ กษาด านการกําหนดนโยบาย เป าหมายการผลิ ตและแผนพั ฒ นากํ าลังคน
อาชีวศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปน สําคัญ โดยมุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ ทั้งในดาน
1) สารสนเทศสําคัญที่จะเปนตัวบงชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของครูในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเนน
ความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน
4) เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการตั้งรับและเชิง
รุกไดแก การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานใน
ระดั บ สากลในการนี้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ได กํ าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องการพั ฒ นา
ประกอบดวย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธ และโครงการ 93 โครงการ
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นโยบายที่ 1 : มุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน
เป าหมาย : ผลิตและพั ฒนากํ าลั งคนอาชีวศึกษาภายใต บริบทความรวมมือกั บสถานประกอบการให
ไดตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่อยูนอก
ระบบใหเพิ่มขึ้น
 ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 มุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพและปริ ม าณผู เรี ย นให สั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให มี สมรรถนะ ได มาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึ ก ษาความต อ งการการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ภายในประเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุมจังหวัด
1.3 ระดับกลุมอุตสาหกรรม /กลุมอาชีพ
2. โครงการศึกษาความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพตาม
กรอบความรวมมือกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ
15 ป (ปการศึกษา 2555 – 2569) ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40)
ระยะที่ 2 2562 - 2569 (70:30)
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสําคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ใน
กลุมจังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนั บสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒ นา
กําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี
และการฝกประสบการณ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีใหสอดคลองกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ
โดยเฉพาะ SME ภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน
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อาชีวศึกษาระดับจังหวัด
3. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝกงานและฝก
ประสบการณวิชาชีพ
กลยุทธที่ 4 ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพดวย
กระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมให มี การสรางรายได ระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณของผูเรียนและ
ลดภาระคาใชจายของผูปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อใหสามารถเขาถึงพอแม ผูปกครอง
และผูม ีเกี่ยวของ
3. โครงการประชาสัมพันธ เผยแพรภาพลักษณ เชิงคุณภาพไปยังกลุมเปาหมายใหเห็น
ความสําคัญของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสรางให เกิด“การศึกษาเพื่ออาชีพ
คือดวงประทีสองชีวิต ชวยเสริมสรางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงการสรางภาพยนตร เพื่อประชาสัมพันธ และปรับภาพลักษณ เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสรางสรรค
5. โครงการสงเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ รวมสรางสรรคสังคม
7. โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
 ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับกลุมผูอยู
นอกระบบ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษาใหสามารถสรางงาน สรางรายได
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับรายได ของชุมชน
2. โครงการฝกอาชีพระยะสั้นตามความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒ นาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตลอด
ชีวิตใหแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู อยูนอกระบบ
โครงการสําคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณในการทํางานเพื่อใหคุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝกอาชีพรวมกับหนวยงานตามโครงการพระราชดําริ
3. โครงการฝกอาชีพรวมกับผูรับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร
4. โครงการฝกอาชีพใหกับผูพิการ สูงอายุผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหม
สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ
โครงการสําคัญ
1. โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อสรางหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความตองการของ
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ตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมยกระดับฝมือแรงงานหลังเขาสูตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรูเปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู ให ตรงกับสมรรถนะ
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความรวมมือของสถานประกอบการ
2. โครงการฝกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผูประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 ปรับระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ เพื่อใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกูยืมใหแกผูเรียน
อาชีวศึกษา 100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่พักและแหลงรองรับงาน
กลยุทธที่ 2 จัดหาแหลงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาใหผู ที่สนใจและคนเกงไดศึกษาในระดับ ปวช. ,
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษาสรางความมั่นคงในชีวิต
โครงการสําคัญ
1. โครงการแนะแนวเสนทางความกาวหนาเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถาแกนอย
กลยุทธที่ 4 มาตรการทางดานภาษีอากรเพื่อการจูงใจใหสถานประกอบการใหความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
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โครงการศึ ก ษาการสร า งแรงจู ง ใจ ทางด า นมาตรการภาษี อากรให แ ก ภ าคเอกชนสถาน
ประกอบการในการรวมจัดการอาชีวศึกษา

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานอาชีวศึกษา
เปาหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาพอเพียงตอการ
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ
การ
และการฝกอบรมวิชาชีพ
2) พั ฒ นาครู คณาจารย และบุ คลากรทางการศึ กษาด านอาชี วศึ กษาให มี คุ ณ ภาพ
และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1. โครงการขออัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการใหพอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณคาจางชั่วคราวครูและเจาหนาที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแตงตั้งครูวิชาชีพพันธุใหม
ใหแกผูเรียนตั้งแตระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ
2. โครงการสรางระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
 ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 สร างเสริ ม สมรรถนะและประสบการณ เ พื่ อ คุ ณ ภาพของครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการศึกษาตอ การฝกอบรมและการปฏิบัติงาน
โครงการสําคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาตอปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝกอบรมเทคโนโลยีใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาที่
เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. โครงการกําหนดมาตรการใหครูวิชาชีพไดมีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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4. โครงการกําหนดมาตรการให มีการนําผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดตอผูเรียนไปใช ในการพิจารณา
ความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหคาตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. โครงการจัดตั้งหนวยศึกษานิเทศกในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา
(ทําหนาที่พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศกในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการสงเสริม สนับสนุนให ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใชในการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางโอกาสและความรวมมื อในการสรางเสริมคุณ ภาพครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1. โครงการปรับบทบาทหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหรับผิดชอบ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงการรวมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ
(กําหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษา)
3. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครู
วิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ
4. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ. และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอน
ขั้นต่ําและขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
5. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคในการบรรจุแตงตั้ง มี
ความรู ความสามารถและประสบการณ ดานวิชาชีพเปนครูวิชาชีพและคณาจารย โดย
กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนตามความรู ความสามารถและประสบการณ
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กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ ในการแตงตั้ง การทดสอบ การฝกอบรมและการออกใบรับรอง
การครู ฝกในสถานประกอบการ
3. โครงการความรวมมือดานวิชาการกับภาคเอกชนโดยใชมาตรการดานภาษีอากรเปนแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรภูมิปญญาระหวางภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปญญาทองถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งประดิษฐชุมชนสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย

นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม
เปาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.
,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรู
วิชาชีพและฝกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู
โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมความรวมมือการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือและใช ทรัพยากรรวมกัน
3. โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาเครือขายภายใตขอมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
โครงการสําคัญ
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
กลยุทธที่ 3 รวมมือกับสถานประกอบการในการเปดสอนระดับ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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โครงการสําคัญ
1. โครงการรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุ ทธ ที่ 4 เร งรัด การจัด เตรีย มความพรอมของสถานศึ กษาในการจั ด การเรีย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหลงสนับสนุนจากตางประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
กลยุ ท ธ ที่ 5 ส งเสริ ม และสนั บ สนุน การพัฒ นานัก วิจัย และนวัต กรรมอาชีว ศึก ษาภายใต ความ
รวมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการดานการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความตองการของสถานประกอบการ
และชุมชน
 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 1 เจรจาแสวงหาความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรระหวางหนวยงาน สถานศึกษา
ทั้งภายในและตางประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
4. โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
5. โครงการใหทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ

นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
เปาหมาย : ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมี ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาผูบริหารโดยฝกประสบการณ จริง (On the Job Training)
2. โครงการฝกอบรมวิชาการดานการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝกอบรม ICT เพื่อการบริ หาร
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กลยุ ท ธ ที่ 2 ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การใช อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ นวั ต กรรม องค ความรู ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย ขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหมีการวิเคราะหคาใชจายในการลงทุนทางการศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการวิเคราะหคาใชจายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา
2. โครงการวิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิ เคราะหงบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
1.6 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้
1.1 คนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต และพื้ น ที่พิเศษได รับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้
2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุท ธศาสตรที่ 3 : การพั ฒ นาศั กยภาพคนทุกช ว งวั ย และการสรางสังคมแห งการเรีย นรู มี
เปาหมาย ดังนี้
3.1 ผู เรีย นมี ทักษะและคุ ณ ลักษณะพื้ น ฐานของพลเมืองไทย และทั กษะและคุณ ลักษณะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยาง
มีคุณภาพและมาตรฐาน
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3.4 แหลงเรียนรู สื่อตารางเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุท ธศาสตร ที่ 4 : การสร า งโอกาส ความเสมอภาค และความเท าเที ย มทางการศึ ก ษา มี
เปาหมาย ดังนี้
4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่ อสรางเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เปน มิต รกับสิ่งแวดลอม มี
เปาหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมายดังนี้
6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได
6.2 ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลส งผลต อคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุ ก ภาคส ว นของสั งคมมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตาง
กันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง
ขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ

1.7 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้
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7.7.1 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การจั ด กิ จ กรรม
สงเสริมการเรียนรู ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผานการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ สรางภูมิคุมกันหรือปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
7.7.2 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มีตัวชี้วัดที่
สําคัญ ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี เพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม มีระบบ กลไก และมาตรการ ที่
เขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุ
ทะเลาะวิวาท

7.7.3 ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัด
ที่สําคัญ ไดแก การ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพที่ ครอบคลุมคนทุกชวงวัยสอดคลองกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความ
ตองการของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการจัดการ อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนคาตอบแทนพิเศษ เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ผูสําเร็จ การศึกษาในกลุม สาขา เปาหมาย มีงานทําหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาค
ผูใชที่มีตอสมรรถนะของ ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้
7.7.1 กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก มีฐานขอมูลการผลิตและความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา ผูเรื่อง
อาชีวศึกษา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ผู 
สํ า เร็ จ อาชี ว ศึ ก ษามี ส รรถนะ ตรงตามความต อ งการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จ อาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) ผูสําเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรม เปาหมายตรงตามขอมูลความตองการกําลังคน
อัตราการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ป และผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
7.2.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับ
ความ ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัย จัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
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คณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษา ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ ผานการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการ
อาชีวศึกษารวมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากําลังคนตาม ความตองการของตลาดแรงงาน
7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อ
เพิ่มผลผลิต และมูลคาทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก จํานวนโครงการ งานวิจัย สิ่ง
ประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม จํานวน
บุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัย และพัฒนา จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร และ
จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7.3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายดังนี้
7.3.1 กําลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย
4.0 มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะ วิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผูใชที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดาน
อาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และ ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษา
7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางหลากหลายตามความตองการใน
การพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา และความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอหลักสูตรที่ไดรับการ
พัฒนา
7.3.4 การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพกําลังคนดาน
อาชีวศึกษา ใหมี คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคลองกับความตองการ ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วดั ที่สําคัญ ไดแก สถานประกอบการที่รวมมือใน
การพัฒนาศักยภาพกําลังคน ดานอาชีวศึกษา จํานวนโครงการความรวมมือทั้งในและตางประเทศ และความ
พึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษา
7.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา
7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และ
ทุกระดับ การศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ตัวชี้วดั ที่สําคัญไดแก
สัดสวนผูเขาเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ผูเขาเรียน หลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพิ่มขึ้น ของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพที่ไดรับการพัฒนา สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนที่มี
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ความจําเปนพิเศษที่ไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษาหรือฝกอบรม วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความตองของผูเรียนและผูใชอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7.4.2 ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก ระบบฐาน
ขอมูลรายบุคคลที่ อางอิงจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐาน ข
อมูล รวมทั้งใชประโยชนรวมกัน ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่น ระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง และเปน ปจจุบันเพื่อใชประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และองคความรูอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหน
วยงานอื่นได และความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษามาตรฐาน สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอื่นได และ
ความพึงพอใจของบุคคลและ หนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา
7.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายดังนี้
7.5.1 ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป
นมิตรกับ สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ใน
การพัฒนา คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูเรียนอาชีวศึกษาที่ไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก ทัศนคติ ค
านิยม ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับ
การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสถานศึกษาที่ดําเนินการตาม
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
7.5.2 ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัด ที่สําคัญ ไดแก จํานวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผูเรียนอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดํารงชีวิต ครูและบุคลากร ทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดํารงชีวิต
7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เป
นมิตรกับ สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองคความรูที่
เกี่ยวของกับ การสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและนําไปใชประโยชนหนวยงานภายนอกที่ร
วมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่เกี่ยว ของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเปาหมายดังนี้
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7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใต หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา
7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ สําคัญ ไดแก นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ
และนวัตกรรม ดานการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศ
7.6.3 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ ได
แก เครือขาย ความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัดที่
สําคัญ ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาที่ได
รับการยกระดับคุณภาพ ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน

1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ/เปาประสงครวม และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน (Vision)
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเที่ยว ระดับประเทศ”
ทั้งนี้ไดกําหนดนิยามของวิสัยทัศนในรอบ พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้
เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายไดจากการเพิ่มขึ้นของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเกษตร การคาการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโต
อยาง ตอเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน มี ตนแบบ
ธุรกิจพอเพียง ทั่วทั้งจังหวัด
เมืองนา อยู หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุ ด มสมบูรณ ดิน และน้ําเหมาะกับ การเกษตร
เปนเมือง สิ่งแวดลอมดี อากาศบริสุทธิ์ นาอยู และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปญญา สังคมเอื้ออาทรตอกัน
สังคม แหงโอกาส สําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และเปนสังคมแหง
ความเกื้อกูลแบงปน เปนตนแบบสังคมแหงสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด
วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได
เมืองนากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทาง อาหารสูง
วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสรางรายได สรางงานอาชีพใหกับชุมชน
เมืองนาเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเดนของการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แบบ ครบวงจร เปนเมืองที่นาเที่ยวของประเทศในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศนทางทะเลและปาเขา
กา
รทองเที่ยว เชิงการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และศาสนา
พันธกิจ/เปาประสงครวม
พันธกิจ
1. เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแขงขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว
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2. เสริมสรางความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เขมแข็ง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ สร
าง รายไดสชู ุมชน สรางงาน อาชีพแกประชาชน สรางเศรษฐกิจจังหวัด
3. สงเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการเกษตร และเกษตรอุ ต สาหกรรมกาวหนาแบบครบวงจรใหมี
ศักยภาพ ในการผลิตที่มีคุณภาพ
4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ ใหมีสุขภาวะ เรียนรู และปรับตัวไดอยางมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
เปน ชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเปนชุมชน ปลอดภัย อบอุน นาอยู
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกสรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
7. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ใหมี ค วามทั น สมั ย ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นาขี ด สมรรถนะ
บุคลากร ภาครัฐทุกระดับใหมีความพรอมรองรับยุทธศาสตรจังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ
เปาประสงครวม
1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเที่ยว การคาการลงทุนเติบโต อย
างตอเนื่อง
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม ขับ เคลื่อนสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา ใหสมดุล
3. ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม(Socio-Economic Security) และ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นการศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความ เขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนา
คน
4. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้นบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยาง
ทั่วถึง
5. การบริ ห ารงานภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ ของจังหวัด เพชรบุ รี โปรงใส เปน ธรรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประชาชน มีสวนรวมขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเสริมสรางความมั่นคงสันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
3. การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร และใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
4. การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่มีคุณภาพ
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หนา 24

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ.25612564

คาเปาหมาย
กลยุทธ

เปาประสงคที่1.1 หมูบานมี
ศักยภาพใน การพึ่งตนเองสูง
ประชาชนมีวิถวิ
ีชี ต ดวยหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็งเพิม่ มากขึ้น อยาง
ตอเนือ่ ง

รอยละของ จํานวนหมู
บานที่มี ศักยภาพในการ
พึ่งตนเองสูง ประชาชน
มีวิถีชีวิตดวยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

80

85

90

95

95

เปาประสงคที่1.2 เพชรบุรี
เปนเมืองนาอยู คนสุขภาพดี
ปญหา ความไมปลอดภัย
ปญหาสังคมของจังหวัด ในทุก
ดานลดลงอยาง ตอเนือ่ งจนผาน
เกณฑ มาตรฐานและเปาหมาย
การพัฒนาของประเทศ

รอยละการลดลงของ
ปญหาอาชญากรรมทุก
ประเภท
รอยละของหมูบานที่
สามารถลดปญหาการ
เจ็บปวยดวยโรคที่
สําคัญ 3 ลําดับแรก
รอยละของผูรับบริการ
ทางสังคมที่มีความพึง
พอใจตอบริการที่ไดรับ

5

5

5

5

20

2

2

2

2

8

80

85

90

95

95

5

5

5

5

20

3

3

3

3

12

กลยทุธที่1.2 พัฒนาชุมชน
เขมแข็งพึ่งตนเอง และ สงเสริม
การสรางและขยายระบบ
สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน
สวัสดิการ สังคม เพื่อรวมสราง
สังคมเมืองเพชรบุรี นาอยู
พึ่งตนเองได
กลยุทธที่1.5 เสริมสรางชุมชน
พอเพียง เขมแข็ง เติมความ
มั่นคงและความสงบ เรียบรอย
ดวยกลไกชุมชน หมูบาน และ
การบูรณาการภาครัฐแบบเขม
ขน
กลยุทธท1ี่ .1 บูรณาการความ
รวมมือ ของภาคีทุกภาคสวน
เพื่อการจัดการ ปญหาที่
คุกคามตอปญหาสุขภาวะของ
ชุมชนผานเครือขายในระดับหมู
บาน
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาบริการรัฐ
ลด ความเหลื่อมล้ําทางสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบตั ิการเชิง
รุกของภารกิจแหงรัฐ ทั่วทุก
พื้นที่
กลยทุธที่1.3 เสริมสรางความ
พรอมของจังหวัดใหมี ศักยภาพ
ในการเปนเมืองแหงการ เรียนรู
พรอมรับการเปลีย่ นแปลงกาวสู
สากลร

เปาประสงค

เปาประสงคที่1.3 เพชรบุรีเมือง
แหงการ เรียนรู ประชาชน ชุม
ชนตื่นตัวตอการ เปลี่ยนแปลง
จังหวัด เพชรบุรีมีความพรอมใน
การเปนเมืองที่พอเพียง ของ
ประเทศ

รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของ
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของ
ผูเขามาศึกษาเรียนรู
โครงการอนับ
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนา 25

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
พ.ศ.25612564

คาเปาหมาย

เปาประสงคที่1.1 หมูบานมี
ศักยภาพใน การพึ่งตนเองสูง
ประชาชนมีวิถีชีวิต ดวยหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็งเพิ่มมากขึ้น อยาง
ตอเนือ่ ง

รอยละของ จํานวนหมู
บานที่มี ศักยภาพในการ
พึ่งตนเองสูง ประชาชน มี
วิถีชีวิตดวยหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง

80

85

90

95

95

เปาประสงคที่2.1 พื้นที่ปา
เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ
ปญหาภัยทาง ธรรมชาติลดลง
อยางตอเนื่อง

รอยละการลดลงของ
2.5 2.5
ปญหาอาชญากรรมทุก
ประเภท
รอยละของปริมาณ ขยะที่ 5 5
ถูกกําจัดอยาง ถูกตอง

2.5

2.5

10

5

5

20

เปาประสงคที่2.2 จังหวัด
เพชรบุรีมีดิน น้ํา ทรพัยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่
เอื้อ ตอการพัฒนาการ เกษตร
คุณภาพ

รอยละของหมูบา นที่
2.5 2.5
สามารถลดปญหาการ
เจ็บปวยดวยโรคที่ สําคัญ3
ลําดับแรก

2.5

2.5

10
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กลยุทธ
กลยุทธที่1.2 พัฒนาชุมชน
เขม แข็งพึง่ ตนเอง และ สงเสริมการ
สรางและขยายระบบ สวัสดิการ
ชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการ สังคม
เพื่อรวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรี
นาอยู พึ่งตนเองได
กลยุทธที่1.5 เสริมสรางชุมชน
พอเพียง เขมแข็ง เติมความมั่นคง
และความสงบ เรียบรอย ดวยกลไก
ชุมชน หมูบาน และ การบูรณาการ
ภาครัฐแบบเขม ขน
กลยุทธที่2.1 พัฒนากระบวนการ
จัดการและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมใหเกิดคุณคา และการใชประโย
ชนจากทรัพยากรอยาง ยั่งยืน จาก
การมีสวนรวมของชุมชน เปน หลัก
เปนสําคัญ ตลอดทั้งตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํา มุงเนนความ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2.2 ปฏิรูประบบการ
บริหาร จัดการดิน น้ํา และ
ทรัพยากรแบบ บูรณาการตลอดห
วงโซของธรรมชาติ เพื่อรองรับ
การเกษตร และการพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ดวยการเรียนรูจากหลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หนา 26

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร และ ใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
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พ.ศ. 2564

พ.ศ.25612564

เปาประสงคที่ 3.1. ผลผลิตและ รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นมลูคา
0.5
ผลิตภัณฑทางการ เกษตรมี
เฉลีย่ ผลิตภัณฑมวล รวม
คุณภาพ มาตรฐานการสงออก จากการเกษตร
สินคาทางการเกษตร สามารถ
สรางรายได ใหกับจังหวัด สราง
งาน อาชีพ และ รายไดแก
ชุมชน ประชาชน

พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2562

เปาประสงค

พ.ศ. 2561

คาเปาหมาย
กลยุทธ

0.5

0.5

0.5

2

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาบุคลากร
สถาบันการเกษตร เสริมสราง
ความ มั่นคงทางการเกษตร และ
ศักยภาพ การพึ่งตนเองและ
ความมั่นคงทาง อาหารที่ยั่งยืน
กลยุทธที่ 3.2 เพิ่มคุณคาของ
ผลผลิต ทางการเกษตรและขีด
ความสามารถทาง การเกษตร
ของเกษตรกร กลุมเกษตรกร
ดวยกระบวนการรวมกลุมและ
การเรียนรู การจัดการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายการ สราง
สรรคนวัตกรรมของรัฐบาล
กลยุทธที่3.3 เพิ่มขีด
ความสามารถ ทางการตลาด
การเกษตรที่แขงขันได ในตลาด
คุณภาพ และสงออก

หนา 27

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
พ.ศ.25612564

คาเปาหมาย

เปาประสงคที่ 4.1 เพชรบุรีมี
ความ เติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ มีการ กระจายราย
ไดสู ชุมชนประชาชนมี อาชีพ
และรายไดที่ มั่นคง เศรษฐกิจ
ฐาน ชุมชนเขมแข็ง

รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นมูลคา
เฉลี่ยผลิตภัณฑมวล รวม
จังหวัดจากการคา และ
การบริการ

0.5

0.5

0.5

0.5

2

เปาประสงคที่4.2 การ
คมนาคมขนสง และระบบโลจิ
สตกิส จังหวัดสะดวก
ปลอดภัย เชื่อมโยง อยางเปน
ระบบ รองรับ การคา
การเกษตร การ ทองเที่ยว
และการพัฒนา
เปาประสงคที่4.3 องคกร
ภาครัฐ มี สมรรถนะสูง
บุคลากร มีคุณภาพ การ
บริหาร จัดการมีธรรมาภิบาล
การบรกิารขององคกร ภาครัฐ
และประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู
สากล
เปาประสงคที่ 4.4
อุตสาหกรรมการ ทองเที่ยวที่มี
ความ เขมแข็ง ครบวงจร
เชื่อมโยงระหวาง จังหวัด
กลุมจังหวัด ยกระดับสูภูมิภาค
อาเซียน และ นานาชาติ

รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นจํานวน
เสนทางที่ไดรับการ
สรางหรือพัฒนาเพื่อ การ
เชื่อมโยงอยางเปน ระบบ
รองรับการคา การเกษตร
การทองเที่ยว และการ
พัฒนา
รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นจํานวน
เสนทางที่ไดรับการ
สรางหรือพัฒนาเพื่อ การ
เชื่อมโยงอยางเปน ระบบ
รองรับการคา การเกษตร
การทองเที่ยว และการ
พัฒนา
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กลยุทธที่ 4.4 ปรับระบบการบริหารจัดการ
ใหทัน สมัยมาธรรมาภิบาล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน

5

5

5

5

20

กลยุทธที่ 4.5 พัฒนาขีดความสามารถแก
บุคลากรการทองเที่ยว สรางวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยว และพัฒนาสิ่งอํานวย ความ
สะดวกทางการทองเที่ยวและ บริการการ
ทองเที่ยวรองรับกลุม นักทองเที่ยวระดับพรี
เมี่ยม

รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของ ราย
ไดจากการ ทองเที่ยว

กลยุทธ
กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับการคาการ ลงทุน
การผลิต การบริการของจังหวัด รองรับการ
เติบโตของเมือง การเปด ประชาคมอาเซียน
และการขยายตัว ของเมืองหลวงและ
ปริมณฑล
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนานักธุรกิจผูประกอบการ
พรอมเพิ่มคุณคาและ มูลคาของผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด
จากการ ทองเที่ยว การคาขาย กับ กลุม
จังหวัด การเชื่อมโยงกับการ เปดประชาคม
อาเซยีน
กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาคมนาคมโครงสราง
พื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยง การเติบโตของ
การคมนาคมและโลจิ สติกสตามนโยบาย
ของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางราง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่
มีคุณภาพ
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พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2562

เปาประสงค

พ.ศ. 2561

คาเปาหมาย
กลยุทธ
กลยุทธที่4.6 ยกระดับการทองเที่ยวสู ศูนย
กลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การ ทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเพื่อการ เรียนรู
การ ทองเที่ยวนิเวศนปาเขา และการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่ว
ทั้งจังหวัด กลุมจังหวัด และนานาชาติ
กลยุทธที่4.7 ปรับระบบการประชาสัมพันธ
และการสื่อสาร การตลาดการทองเที่ยว ของ
จังหวัด ดวยกลไกของเทคโนโลยี และ ระบบ
การตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แบบ
ครบวงจร
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ คานิยม นโยบายสถานศึกษา
ปรัชญา
“วิชาการเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน
“ผลิตและพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ตอบสนองความตองการ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกําหนด
ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1. ผลิตและพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา สอดคลองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา อยางมี
คุณภาพ
พันธกิจที่ 3. สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ
เปาหมาย
1. พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานอาเซียน
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และไดมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน
5. สรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย ใหมีคุณภาพ
6. สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ มีจิตสํานึกที่ดีสูโลกอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
8. สรางเครือขายและความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับตางประเทศ
9. บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2 จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
2.2.1 จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
- รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป และในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
- ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใชเทคโนโลกที่เอื้อตอ
การเรียนการสอนสรางแรงจูงใจใหผูเรียนตั้งใจและสนใจในการเรียนมากขึ้น สงเสริมใหครูพัฒนาและใชส่ือ
การสอน E-Learning มากขึ้น
- ดานประชาสัมพันธ กําหนดใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องทุกชองทางทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
ขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับสถานศึกษา มุงเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา
2.2.2 ความโดดเดนของสถานศึกษา
- โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการ
ศึกษา พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ ผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานสงเสริมประชาธิปไตย ดานคุณธรรมและความ
เปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด

2.3 กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความสําเร็จ
จากวิสัยทัศนที่วา “ผลิตและพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ตอบสนอง
ความตองการตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จึงไดกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมี 3 พันธกิจ 10 กลยุทธ ดังนี้
พั น ธกิ จ ที่ 1 ผลิ ตและพั ฒ นาผู เรี ยน ให มีคุณ ภาพตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษา สอดคลองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน ๓ กุลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดานความรู ทักษะและ
การประยุกตใช ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา อยางมีคุณภาพ
จํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดย
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา อยางเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
พันธกิจที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ จํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธที 2 สงเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
กลยุทธที 3 เสริมสรางองคความรูและทักษะการเปนผูประกอบการใหม หรือการประกอบอาชีพอิสระ

2.4 ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
2.4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ วั งไกลกั งวล ๒ จั ด ตั้ งเมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2551 สั งกั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลิตกําลังคน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดานบริการธุรกิจการทองเที่ยว โดยมุงเนนนักเรียนกลุมดอยโอกาส ใหเขามาศึกษาตอแบบอยู
ประจําและนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ มีพื้นที่ดําเนินการในปจจุบันประมาณ 57 ไร ตั้งอยูเลขที่ 62 หมู 6
บานหนองจันทร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โทร/โทรสาร 032-899931
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รวมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ขยายโอกาสของ
การศึกษาใหกับนักเรียนดอยโอกาสเปนโรงเรียนราชประชานุเคราะหสายอาชีวศึกษา ตลอดระยะเวลากวา
23 ป ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ไดปฏิบัติงานรวมกับโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ า นดาวเที ย ม โดย นายขวั ญ แก ว วั ช โรทั ย ประธานกรรมการบริห ารมู ล นิ ธิการศึ ก ษาทางไกลผ าน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูใหความชวยเหลือ สนับสนุนมาโดยตลอด ทานไดเห็นความแออัดของ
สถานที่ ความตองการของผูเรียนในสายอาชีพเพิ่มขึ้นในแตละปมีผูสมัครเรียนปละ 1,800-2,000 คน แตรับ
ได เพี ยง 750 คน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป นสถานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ควรไดรับการขยาย
โอกาส ใหรับนักเรียนนักศึกษาและเปดสอนวิชาชีพไดมากยิ่งขึ้น ทานจึงอนุญาตใหใชที่ดิน ที่คุณปรียา ฉิม
โฉม ไดทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและทรงพระราชทานใหมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม ซึ่งตั้งอยูที่บานหนองจันทร ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 27 ไร 1 งาน 68
ตารางวาและดําริใหวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามแนว พระราชประสงค ดวยการใชประโยชนที่ดินแปลงนี้
จัดตั้งเปน “ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา “ทําหนาที่เปนเมืองหนาดาน
ของเมืองหลวงอีกแหงหนึ่ง” วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จึงไดจัดทํ าโครงการหารายไดสรางศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายขวัญแกว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ เปนที่ปรึกษาและไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดสรางพระเครื่องบูชาชุด
พระเบญจภาคี ภ.ป.ร. เพื่อมอบใหกับผูบริจาคทรัพยสมทบทุนและนํารายไดดังกลาวมาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 30 ไร รวมเปน ๕๗ ไรเศษ
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ตอ มาเมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2551 นายขวั ญ แก ว วั ช โรทั ย ประธานกรรมการบริห ารมู ล นิ ธิ
การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย มในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ได ห ารื อ ร ว มกั น กั บ นายเฉลี ย ว อยู สี ม ารั ก ษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พรอมเยี่ยมชมการจัด
การศึกษารวมกันระหวางวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและดู
สถานที่ ณ บานหนองจันทร ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จึงมีมติเห็นชอบตรงกันที่จะตั้งเปน
สถานศึกษาแหงใหม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลสมัย
แห งการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปและทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยใหชื่อวา “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล” โดยมีวัตถุประสงคที่จะรับนักเรียนที่ดอยโอกาส เขาศึกษาในสาขา
ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นในปตอไป เพื่อผลิตกําลังคนสนอง
ความตองการตลาดแรงงานดานธุรกิจบริการในทองถิ่นสรางงานสรางอาชีพ โดยใหสถานประกอบการมีสวน
รว มในการจั ดการศึ กษาอย า งจริ งจั ง ในฐานะภาคธุร กิจ เปน ผู ใช แรงงาน นั กเรีย นที่ รับ เข าศึก ษาจะเป น
นั กเรี ย นแบบอยู ป ระจํ าส ว นหนึ่ งและไปกลั บ ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ เป น การฝ ก การประกอบอาชี พ จริ งในสถาน
ประกอบการพรอมกับการเรียนควบคูกันไปวิทยาลัยฯ แหงนี้ก็เปรียบเสมือน “โรงเรียน-ราชประชานุเคราะห
สายอาชีวศึกษา” ซึ่งจะรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห นักเรียนจากหนวยงานตางๆ ที่มีความประสงค
ขอรับการชวยเหลือซึ่งจะเปนไปตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส
สําหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล ปจจุบัน ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัย-การ
อาชีพวังไกลกังวล ๒” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
การจั ด การศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ วั งไกลกั งวล ๒ มี ก ารลงนามความร ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการเพื่ อ ร ว มกั น ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั งคนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ สนองความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในทองถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน มุงเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษาและ
การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห
และการแกไขปญหาที่เกิดจากการฝกประสบการณ อีกทั้งมุงผลิตและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองตามปรัชญา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“วิชาการเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบงเปน ๒ ระบบ คือ ระบบปกติและระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2552 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขางานการโรงแรม
พ.ศ. 2555 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขางานการทองเที่ยว
พ.ศ. 2555 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
พ.ศ. 2555 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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พ.ศ. 2555 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขางานการโรงแรม
พ.ศ. 2557 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารแลโภชนาการ
พ.ศ. 2557 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารแลโภชนาการ
พ.ศ. 2558 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี
พ.ศ. 2558 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี
พ.ศ. 2558 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานชางกอสราง
พ.ศ. 2560 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค
พ.ศ. 2561 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานชางไฟฟา
พ.ศ. 2563 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานโยธา
พ.ศ. 2563 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนตและการจัดการศึกษารวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2564 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟากําลัง
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2.4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร มีอาคารเรียน อาคารฝกปฏิ บัติการ
อาคารชุดและบานพักครู มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทอาคาร
1. อาคารเรียน
1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
2. อาคารประกอบการ
2.1 อาคารแฟลต นร. (ดานหนา)
2.2 อาคารแฟลต นร. (ดานหลัง)
2.3 อาคารแฟลต ครู. (ดานหลัง)
2.4 อาคารเรียนนวด
2.5 อาคารเรือนแถว 1
2.6 อาคารเรือนแถว 2
2.7 บานพักรอง
2.8 โรงอาหาร
2.9 หองน้ําขางโรงอาหาร
2.10 หองน้ําขางอาคารเรียนนวด
2.11 อาคารปอมรักษาความปลอดภัย
2.12 อาคารแฟลต 4 หนวย 4 ชั้น
2.13 อาคารโรงฝกงาน
2.14 อาคารศูนยวิทยบริการ
2.15 อาคารโดมกีฬาเอนกประสงค
รวม
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จํานวน
หลัง

พื้นที่ใช

สราง พ.ศ.

1
1

1,920

2554
2560

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18

164
4,000
1,088
1,920
9,092

2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2556
2558
2558
2558
2560
2560
2560
2561

หมายเหตุ

หนา 35

2.5 แผนผังสถานศึกษา
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2.6 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิ ท ยาลั ย ได ก ระจายอํ า นาจการบริ ห ารงานให บุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย ได ร ว มกั น คิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ
และปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยมีโครงสรางการบริหาร
จัดการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายคมศิษฐ มีสัจจานนธนกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

นายสมพงศ กาศเกษม

นายชรินทร บุญลอม

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

นายชรินทร บุญลอม

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายสมพงศ กาศเกษม

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นางสาวภัทราวดี ดอกพิกุล

วาที่ร .ต.หญิงศิริฝน แตงดี

นายชุมพร แสนแกว

นางสาวปวีณา ชาติมนตรี

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม

นางนวรัตน สอนดี

นางสาวขวัญจิรา ดัษถุยาวัตร

หัวหนางานบุคลากร

หัวหนางานความรวมมือ

นางสาวจารุวรรณ ลีพรหมา
หัวหนางานการเงิน

นางสาวภัทราวดี ดอกพิกุล
หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

นายอนุสรณ เครือขํา
หัวหนางานปกครอง
นางสาวฐานิชา มาลัยสอน
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววาริณี บุญโสม

นางสาวพิราวรรณ ชูสกุล

นายภานุวัฒน วงศปาน

หัวหนางานบัญชี

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายภานุวัฒน วงศปาน
หัวหนางานพัสดุ
นายกิตติศักดิ์ เอี๊ยะสมบูรณ

นางสาวปวีณา ชาติมนตรี
หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุภาพร ดนัยดุริยะ

นางสาวนฐกาน พลธรรม

นางสาวอัญชญา คนสูงดี

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

หัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง

นางสาวอรณิชชา ทบประดิษฐ
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นางสาวพิมพา ทองรอด

นางสาวสุภาพร ดนัยดุริยะ

หัวหนางานประชาสัมพันธ

หัวหนางานความเสี่ยง

หัวหนางานทะเบียน

นายทศพร ศรีระบาย
หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง

หัวหนางานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

หัวหนางานอาคารสถานที่

นางสาวปวีณา ชาติมนตรี

นายจิรัฏฐ สวัสดิ์พัชรกุล
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

นางสาวนูรีซา อารง
หัวหนางานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

นายธันยากร แดนเมือง
หัวหนางานครูที่ปรึกษา

นายชุมพร แสนแกว
หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
นางนวรัตน สอนดี
หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
วาที่รต .หญิงศิริฝน แตงดี
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นางสาวสุภาพร ดนัยดุริยะ

นายประชา อินทรหางหวา

หัวหนางานความเสี่ยง

หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช
หัวหนางานสถานศึกษาพอเพียง

นางสาวพัชราภรณ ตรุษเพชร
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

นางสาวชิตพิชา แกนทับทิม
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวอัญชญา คนสูงดี
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายกุณชกชนันท เพชรพิพัชรกุล
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวรพงศ ทองแดง
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
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2.7 ขอมูลบุคลากร
2.7.1 อัตรากําลัง ป 2565 ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ผูใหขอมูล นางนวรัตน สอนดี
ก. ขาราชการ
• ผูบริหาร
จํานวน
3 คน
• ขาราชการครู
จํานวน
8 คน
• บุคลากรทางการศึกษา จํานวน
- คน
ข. ลูกจางประจํา
• ทําหนาที่สอน
จํานวน
- คน
• ทั่วไป/สนับสนุน
จํานวน
- คน
ค. พนักงานราชการ
• ทําหนาที่สอน
จํานวน
5 คน
• ทั่วไป/สนับสนุน
จํานวน
- คน
ง. ลูกจางชั่วคราว
• ทําหนาที่สอน
จํานวน
21 คน
• ทั่วไป/สนับสนุน
จํานวน
9 คน
อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีบุคลากรทั้งสิ้น 49 คน
2.7.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน
จํานวน (คน) ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน จํานวน (คน)
- ต่ํากวา ม.6
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปวส./อนุปริญญาตรี
2
- ปริญญาตรี
33
- ปริญญาตรี
8
- ปริญญาโท
5
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
1
- ปริญญาเอก
รวม
39
รวม
10
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2.7.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
1
20
21

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
1
8
9

รวม
2
28
30

2.7.4 ขอมูลผูบริหารและครูจําแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนง

อัตราจาง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ํากวา ป.ตรี

ครูผูชวย

ครู

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

พนักงานราชการ

ผูบริหาร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาทองเที่ยว
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
แผนกวิชาชางยนต
แผนกวิชาชางไฟฟา
กําลัง
แผนกวิชาชางกอสราง
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด

วุฒิการศึกษา

ขาราชการ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

จํานวน (คน)

สถานภาพ

3
4
5

3
2

2
-

2
3

3
1
1

3
4

-

3
-

4
5

-

2

-

1
-

2
-

-

-

3
1
4
8

1
2

2
-

2
2
6

1
5

2
1
4
3

1

1
1
-

3
3
7

-

1
-

-

2

-

-

-

3
3

2
-

-

1
3

3
3

-

-

-

3
3

-

2
-

-

-

-

-

-

1
1
36

10

1
5

1
20

1
18

1
18

1

5

1
1
30

-

5

-

3

2

-

-
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2.7.5 ขอมูลบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศและวุฒิการศึกษา

ลูกจางชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ตนหรือ ต่ํากวา

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวา ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

งานบริหารทั่วไป
สนับสนุน/งานธุรการทั่วไป
สนับสนุน/งานธุรการทั่วไป (อศจ.)
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
งานแผนและงบประมาณ
งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ
งานความรวมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานสงเสริมผลิตการคา
งานปกครอง
งานกิจกรรม นร./นศ.
งานแนะแนวอาชีพ
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการ นร./นศ.
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งหมด

เพศ

ขาราชการ/พพ
นักงานรัฐฯ

งานตามโครงสรางบริหารสถานศึกษา

จํานวน (คน)

สถานภาพ

1
1
1

-

-

1
1
1

-

1
1
1

-

-

1

1
1
-

-

2
1
1
1
1
9

-

-

2
1
1
1
1
9

1
1

2
1
1
1
8

-

-

2
3

1
1
1
1
6

-
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2.8 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
2.8.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน ประจําปการศึกษา 2564 (ปปจจุบัน)
หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น 889 คน
หนวย : คน
ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปปจจุบัน)
รวม
ประเภทวิชา/สาขางาน
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ทั้งหมด
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑. สาขางานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็กอเนกประสงค
2. สาขางานไฟฟากําลัง
3. สาขางานกอสราง

44

36

21

101

-

-

-

101

27
15

27
13

12
8

66
36

-

-

-

66
36

4. สาขางานเทคนิคยานยนต

-

-

-

-

13

19

32

32

5. สาขางานโยธา

-

-

-

-

6

14

20

20

1. สาขางานการบัญชี

29

15

12

56

-

-

-

56

2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

43

24

28

95

-

-

-

95

3. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ(ทวิศึกษา)

-

25

9

34

-

-

-

34

19

51

37

107

13

17

30

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

3. ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขางานอาหารและโภชนาการ

137

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. สาขางานการโรงแรม

12

55

32

99

-

-

-

129

2. สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

-

-

-

-

29

30

59

59

3. สาขางานการโรงแรม(ทวิศึกษา)

-

19

19

38

-

-

-

38

1. สาขางานการบัญชี

-

-

-

-

13

18

30

30

2. สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

-

-

-

-

24

32

56

56

189

265

98

130 227

889

5. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

รวมทั้งหมด
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รวม

รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1.สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รวม
รวมทั้งหมด

สอบเขา

2.สาขางานการทองเที่ยว

โควตา

3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส
4. สาขางานกอสราง
รวม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1. สาขางานการโรงแรม

รวม

2. สาขางานไฟฟากําลัง

สอบเขา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
อเนกประสงค

โควตา

2.8.2 เปาหมายจํานวนนักเรียนนักศึกษาเขาใหม ประจําปการศึกษา 2565
1) หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รวมทั้งสิ้น 450 คน หนวย : คน
ภาคเรียนที่ 1/2565
ในระบบ (ปกติ)
ระบบทวิภาคี
ประเภทวิชา/สาขางาน

รวม
ทั้งหมด

30

30

60

-

-

-

60

20

20

40

-

-

-

40

10
10
70

10
10
70

20
20
140

-

-

-

20
20
140

20
30
50

20
30
50

40
60
100

-

-

-

40
60
100

40
40

40
40

80
80

-

-

-

80
80

40

40

80

-

-

-

80

10

10

20

-

-

-

20

50

50

100

-

-

-

100

15
15
225

15
15
225

30
30
450

-

-

-

30
30
450
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2) หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวมทั้งสิ้น 180 คน หนวย : คน
ภาคเรียนที่ 1/2565
ในระบบ (ปกติ)
ระบบทวิภาคี
ประเภทวิชา/สาขางาน
โควตา

สอบเขา

รวม

โควตา

สอบเขา

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานเทคนิคยานยนต
2. สาขางานไฟฟากําลัง
3. สาขางานโยธา
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานธุรเทคโนโลยีกิจดิจิทัล
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1. สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
รวม
รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

-

-

-

15
10
10
35

15
10
10
35

30
20
20
70

30
20
20
70

-

-

-

10
15
25

10
15
25

20
30
50

20
30
50

-

-

-

15
15

15
15

30
30

30
30

-

-

-

15

15

30

30

-

-

-

15
90

15
90

30
180

30
180
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2.8.3 เปาหมายจํานวนนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
หลักสูตรในระบบ/ตอเนือ่ ง รวมทั้ง 1,112 คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขางาน
ปที่ 1
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานจักรยานยนตและเครื่องยนต
เล็ก อเนกประสงค
2. สาขางานไฟฟากําลัง
3. สาขางานกอสราง
4. สาขางานเทคนิคยานยนต
5. สาขางานไฟฟากําลัง
6. สาขางานโยธา
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ(ทวิศึกษา)
3. ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขางานอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. สาขางานการโรงแรม
2. สาขางานการทองเที่ยว
3. สาขางานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
4. สาขางานการโรงแรม(ทวิศึกษา)
5. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานธุรกิจดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปปจจุบัน)
รวม
ทั้งสิ้น
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

60

44

18

122

-

-

-

122

40
20
-

27
14
-

27
13
-

94
47
-

30
20

13
10

43
30

94
47
43
30

-

-

-

-

20

6

40
60
-

29
43
-

15
39
25

84
142
25

-

-

-

80

19

51

150

30

13

43

80
20

12
6

27

119
26

-

-

-

-

-

-

-

30

27

-

-

19

19

-

-

194

234

828

20
30
180

400

-

26

57
-

26
84
142
25

193
119
26
57
19

11 31 31
24 54 54
104 284 1,112
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
3.1 สรุปผลการใชจายงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษา(บกศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การอนุมัติและการเบิกจายตามงบประมาณ ที่ไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบรายจายและเงินรายไดสถานศึกษา(บกศ.) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ
บกศ ยอดยกมา 63
บกศ งปม.64
งปม.ปวช.
งปม.ปวส.
งปม.ระยะสั้น
คาหนังสือเรียน
คาอุปกรณการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียน
คาจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนพนักงานราชการ
ประกันสังคมพนักงานราชการ
อุดหนุนทุนราชกุมารี
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมคนรุนใหม
Fix it Center
การจัดการเรียนการสอนคูขนาน(ทวิศึกษา)
อาชีวะตานยาเสพติด
ประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน
ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
ลดปญหาเด็กออกกลางคัน
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพเฉาะทาง (ตามรอย)
การจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูใหนักเรียน
การจัดหาบุคลากรสนับสนุนเจาหนาใหกับงาน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนฯ
การอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมฯ
รวมทั้งสิ้น

ยอดประมาณการ รวมยอดจัดสรร
653,641.35
653,641.35
1,346,100.00
2,583,.137.31
3,224,800
1,561,500.00
444,300.00
659,100.00
1,785,800
1,158,800.00
1,121,000
1,195,000.00
257,830
274,850.00
532,475
567625.00
525,600
528,300.00
4,146,250
3,132,420.00
1,151,280
1,192,580.00
44,700.00
41,500.00
117,500.00
145,000.00
36,000.00
44,000.00
300,000.00
232,000.00
965,450.00
1,117,000.00
50,000.00
50,000.00
135,000.00
90,000.00
32,800.00
1,000,000.00
22,000.00
13,000.00
350,000.00
200,000.00
189,600.00
189,600.00
117,600.00
117,600.00
100,000.00
150,000.00
200,0000.00
400,000.00
50,.000,00
100,000.00
19,649,726.35 14,813,516.35

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดอนุมัติ
653,641.35
2,583,.137.31
1,561,500.00
659,100.00
1,158,800.00
1,195,000.00
274,850.00
567,625.00
528,300.00
3,132,420.00
1,192,580.00
41,500.00
145,000.00
44,000.00
232,000.00
1,117,000.00
50,000.00
90,000.00
1,000,000.00
13,000.00
200,000.00
189,600.00
117,600.00
150,000.00
400,000.00
100,000.00
14,813,516.35

คงเหลือสุทธิ
1,514,108.79
27,600.00
20,700.00
31,222.59
18,682.00
1,612,313.38

ยอดจายจริง
653,641.35
1,069,028.25
1,561,500.00
659,100.00
1,158,800.00
1,195,000.00
247,250
567,625.00
507,600.00
3,132,420.00
1,161,357.41
22,818.00
145,000.00
44,000.00
232,000.00
1,117,000.00
50,000.00
90,000.00
1,000,000.00
13,000.00
200,000.00
189,600.00
117,600.00
150,000.00
400,000.00
100,000.00
15,784,340.01
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3.2 สรุปงบหนารายจายตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการคาใชจายตามงบประมาณ
ประมาณการที่คาดวาจะไดรับ ป พ.ศ. 2565
ยอดเงิน บกศ.ยกมาป พ.ศ. 2564
ยอดเงินคงคลังนํามาใช
รวม ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2565
1. งบบุคลากร
1.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.2 สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
1. คาตอบแทน
1.1 คาจางลูกจางชั่วคราว 31 คน
1.2 คาสอนพิเศษเกินภาระงาน 33 คน
1.3 คาครองชีพลูกจางชั่วคราว 4 คน
1.4 คาธุรการภาคนอกเวลา
2. คาใชสอย
2.1 คาประกันสังคมครูเจาหนาที่ 31 คน
2.2 คาจางเหมาบริการยามแมบาน 7 คน
2.3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.4 คาเชาเครื่องถายเอกสาร
2.5 คาเก็บขยะมูลฝอย
2.6 คาซอมแซมครุภัณฑ
2.7 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2.8 คานามันเครื่องตัดหญา
3. คาวัสดุ
3.1 วัสดุยานพาหนะและขนสง
3.2 วัสดุงานบานงานครัว
3.3 วัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ
3.4 วัสดุสํานักงาน
3.5 วัสดุงานไฟฟา
3.6 วัสดุงานกอสราง
3.7 วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร
3.8 วัสดุฝก (สผ.)
4. คาสาธารณูปโภค
4.1 คาไฟฟา
4.2 คาน้ําประปา
4.3 คาไปรษณีย
4.4 คา UBC และบริการอินเตอรเน็ต
4.5 คาอุปกรณเสริมอินเตอรเน็ต
4.6 คาโดเมน
3. งบอุดหนุน
3.1 คาหนังสือเรียน
3.2 คาอุปกรณการเรียน
3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน
3.4 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมฯ
3.5 ทุนเฉลิมราชกุมารีฯ
4. งบลงทุน
4.1 ครุภัณฑสิ่งกอสราง (สอศ.) ชุดครัวรอน
5. รายจายอื่นๆ
5.1 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
5.2 การเรงประสิทธิการสอนครูอาชีวศึกษา
5.3 โครงการตางๆ ตามภาระกิจ
6. โครงการพัฒนาสถานศึกษาของแตละฝาย
6.1 ฝายทรัพยากร
6.2 ฝายแผนงานและความรวมมือ
6.3 ฝายพัฒนานักเรียนนักศึกษา
6.4 ฝายวิชาการ
7. เงินสํารองฉุกเฉิน
รวมรายการที่ตองจายปงบประมาณ พ .ศ. 2565

งบบุคลากร
1,358,338.00
1,358,338.00
1,358,338.00
1,311,838.00
46,500.00

ปวช.
1,717,650.00
1,717,650.00

525,426.00
384,338.00
122,048.00
9,040.00
10,000.00
690,746.00
94,950.00
381,156.00
115,880.00
10,000.00
6,000.00
10,000.00
48,120.00
24,640.00
260,371.00
15,000.00

งบดําเนินงาน
ปวส.
725,010.00
725,010.00

ระยะสั้น
1,158,800.00
1,158,800.00

417,000.00

192,030.00

417,000.00

152,990.00
9,040.00
30,000.00
385,550.00

93,784.00

15,000.00
36,800.00
37,500.00
3,210.00

งบลงทุน

6,914,074.00 2,000,000.00
6,914,074.00 2,000,000.00

งบราย
จายอื่น ๆ
1,060,200.00
1,060,200.00

4,035,547.00
3,062,993.00
963,514.00
9,040.00
422,960.00
98,050.00

25,844.00

100,000.00
58,050.00

18,000.00

25,300.00
24,640.00
125,089.00
30,000.00
30,000.00
23,000.00

84,000.00
118,860.00
24,640.00
355,260.00
30,000.00
40,000.00
100,000.00
10,000.00
36,000.00

110,000.00
135,371.00
168,580.00
76,070.00

อุดหนุน

42,089.00
44,300.00

139,260.00
177,730.00
87,730.00
90,000.00

147,190.00
20,000.00

157,720.00
183,500.00

50,000.00
30,000.00
103,500.00
84,775.00
54,775.00
30,000.00

6,800.00
37,500.00
2,167,150.00
1,195,000.00
274,850.00
528,300.00
39,000.00
130,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

1,358,338.00

72,527.00

44,837.00

48,230.00

20,142.00

20,000.00
10,000.00
10,000.00
32,527.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
14,837.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
18,230.00

10,000.00
10,142.00

1,717,650.00

725,010.00

1,158,800.00

6,914,074.00

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,060,200.00
189,600.00
117,600.00
753,000.00

2,000,000.00

1,060,200.00

รวมเปนเงิน
14,934,072.00

14,934,072.00
1,358,338.00
1,311,838.00
46,500.00
5,170,003.00
3,447,331.00
1,655,552.00
27,120.00
40,000.00
1,593,040.00
193,000.00
507,000.00
321,120.00
48,000.00
6,000.00
94,000.00
350,000.00
73,920.00
924,220.00
75,000.00
70,000.00
23,000.00
100,000.00
10,000.00
196,000.00
30,000.00
420,220.00
475,385.00
218,575.00
120,000.00
15,000.00
43,600.00
75,000.00
3,210.00
2,167,150.00
1,195,000.00
274,850.00
528,300.00
39,000.00
130,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,060,200.00
189,600.00
117,600.00
753,000.00
185,736.00
40,000.00
30,000.00
40,000.00
75,736.00
14,934,072.00

เงินรายได
2,333,100.00
3,852,526.78
2,715,200.00
8,900,826.78

778,597.00
594,149.00
144,448.00
40,000.00
892,880.00
258,000.00
478,880.00

56,000.00
100,000.00
109,000.00
25,000.00

20,000.00
40,000.00
4,000.00
20,000.00
863,225.79
691,425.79
30,000.00
66,800.00
75,000.00

รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น
17,267,172.00
3,852,526.78
2,715,200.00
23,834,898.78
1,358,338.00
1,311,838.00
46,500.00
5,948,600.00
4,041,480.00
1,800,000.00
27,120.00
80,000.00
2,485,920.00
193,000.00
765,000.00
800,000.00
48,000.00
6,000.00
150,000.00
450,000.00
73,920.00
1,033,220.00
100,000.00
70,000.00
23,000.00
120,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
420,220.00
1,338,610.79
910,000.79
150,000.00
15,000.00
110,400.00
150,000.00
3,210.00
2,167,150.00
1,195,000.00
274,850.00
528,300.00
39,000.00
130,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,060,200.00
189,600.00
117,600.00
753,000.00

3,541,924.08 3,727,660.08
410,000.00
450,000.00
74,000.00
104,000.00
372,918.08
412,918.08
2,685,006.00 2,760,742.00
2,715,200.00 2,715,200.00
8,900,826.78 23,834,898.78
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3.3 ประมาณการรายรับ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประมาณการรายรับ
1.1 งบบุคลากร
1. คาตอบแทนพนักงานราชการ
2. คาประกันสังคม
รวมงบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1. รายการงบประจํา ปวช.
2. รายการงบประจํา ปวส.
3. รายการงบประจํา ระยะสั้น.
รวมงบดําเนินงาน
1.3 งบอุดหนุน
1. คาจัดการเรียนการสอน
2. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
3. คาหนังสือเรียน
4. คาอุปกรณการเรียน
5. คาเครื่องแบบการเรียน
6. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี
7. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
8. เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา
รวมงบอุดหนุน
1.4 งบลงทุน
1. คาครุภณ
ั ฑและสิ่งกอสราง (สอศ.) ชุดครัวรอน
รวมงบลงทุน
1.5 งบรายจายอื่น
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it จิตอาสา)
2. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด
3. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
4. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
5. โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดําริ
7. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
8. โครงการจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย(ทวิศึกษา)
9. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
10. โครงการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผูเรียนฯ
รวมงบรายจายอื่น

1,311,838.00 บาท
46,500.00 บาท
1,358,338.00 บาท
1,717,650.00
725,010.00
1,158,800.00
3,601,460.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3,549,420.00
771,625.00
1,195,000.00
274,850.00
528,300.00
39,000.00
130,000.00
6,488,195.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000,000.00 บาท
2,000,000.00
200,000.00
50,000.00
13,000.00
189,600.00
117,600.00
200,000.00
90,000.00
425,879.00
100,000.00
100,000.00
1,486,079.00

1.6 เงินรายไดสถานศึกษา (บกศ.)
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. ยอดเงิน บกศ.ยกมา
2. ยอดเงินฝากคลัง ยกมา
3. คาดวามีรายรับในปตอ ไป
รวมเงินรายไดสถานศึกษา (บกศ.)
รวมยอดประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น
2.ประมาณการรายจาย
2.1 งบบุคลากร
1. คาตอบแทนพนักงานราชการ
2. คาประกันสังคม

3,852,526.87
2,715,200.00
2,333,100.00
8,900,826.87
23,834,898.87

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบบุคลากร

1,311,838.00 บาท
46,500.00 บาท
1,358,338.00 บาท

รวมคาตอบแทน

4,041,480.00
1,800,000.00
27,120.00
80,000.00
5,948,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมคาใชสอย

193,000.00
765,000.00
800,000.00
48,000.00
6,000.00
150,000.00
450,000.00
73,920.00
2,485,920.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมคาวัสดุ

100,000.00
70,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
23,000.00
120,000.00
420,220.00
1,033,220.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.2 งบดําเนินงาน
2.2.1 คาตอบแทน
1. คาจางลูกจางชั่วคราว 31 คน
2. คาสอนพิเศษเกินภาระงาน 33 คน
3.คาครองชีพลูกจางชั่วคราว 4 คน
4. คาปฏิบัติงานนอกเวลา(ธุรการ)
2.2.2 คาใชสอย
1. คาประกันสังคมครูเจาหนาที่ 32 คน
2. คาจางเหมาบริการยามแมบาน 7 คน
3. คาใชจายเดินทางไปราชการ
4. คาเครื่องเชาถายเอกสาร
5. คาเก็บขยะมูลฝอย
6. คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
7. คาน้ํามันเชื้อเพลิง
8. คานามันเครื่องตัดหญา
2.2.3 คาวัสดุ
1. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
2. คาวัสดุงานบานงานครัว
3. คาวัสดุไฟฟา
4. คาวัสดุกอสราง
5. คาวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร
6. คาวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ
7. คาวัสดุสํานักงาน
8. คาวัสดุฝก (สผ.)
9. คาวัสดุสิ่งประดิษฐ
2.2.4 คาสาธารณูปโภค
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1. คาไฟฟา
2. คาน้ําประปา
3. คาไปรษณีย
4. คา UBC และบริการอินเตอรเน็ต
5. คาอุปกรณเสริมอินเตอรเน็ต
6. คาโดเมน
รวมคาสาธารณูปโภค
2.3 งบอุดหนุน
1. คาหนังสือเรียน
2. คาอุปกรณการเรียน
3. คาเครื่องแบบการเรียน
4. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวมงบอุดหนุน
2.4 งบลงทุน
1. คาครุภณ
ั ฑและสิ่งกอสราง (สอศ.)
รวมงบงทุน
2.5 งบรายจายอื่น ๆ
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it จิตอาสา)
2. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด
3. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
4. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
5. โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดําริ
7. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
8. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
9. โครงการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผูเรียนฯ
รวมงบรายจายอื่น ๆ
2.6 รายจายพัฒนาสถานศึกษาของแตละฝาย
1. ฝายทรัพยากร
2. ฝายแผนงานและความรวมมือ
3. ฝายพัฒนานักเรียนนักศึกษา
4. ฝายวิชาการ
รวมรายจายโครงการสถานศึกษาของแตละฝาย
2.7 เงินสํารองจายฉุกเฉิน
รวมยอดประมาณการรายจาย ทั้งสิ้น
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910,000.79 บาท
150,000.00 บาท
15,000.00 บาท
110,400.00 บาท
150,000.00 บาท
3,210.00 บาท
1,338,610.79 บาท
1,195,000.00
274,850.00
528,300.00
39,000.00
130,000.00
2,167,150.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000,000.00 บาท
2,000,000.00 บาท
200,000.00 บาท
50,000.00
13,000.00
189,600.00
117,600.00
200,000.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
1,060,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

450,000.00
104,000.00
412,918.08
2,760,742.00
3,727,660.08
2,715,200.00
23,834,898.78

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แยกตามฝายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 39โครงการ 41 กิจกรรม เปนเงินจํานวน 3,727,660.08 บาท
ที่
ชื่อโครงการ
ฝายบริหารทรัพยากร
1.
การพัฒนาบุคลากร
2.
พัฒนางานระบบการเงิน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒
3.
การบริหารจัดการผูเ รียนของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
3.1 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
3.2 การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตาและรอบปกติ ประจําปการศึกษา 2565
3.3 การพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
4.

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ งานประชาสัมพันธ
รวมฝายบริหารทรัพยากร

ฝายแผนงานและความรวมมือ
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565
5.
การพัฒนาเว็บไซตภายในวิทยาลัย www. kwtech.ac.th
6.
การปรับปรุงหองเซิฟเวอร Server ภายในวิทยาลัย
7.
การสรางเครือขายและขยายความรวมมือทางการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาคนดานอาชีวศึกษา
8.
8.1การลงนามความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
8.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2565
8.3 การลงนามรวมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปการศึกษา 2565
การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุงใหม ประจําปการศึกษา 2565
9.
9.1 การสงเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การประกวดระดับสถานศึกษา
ระดับอศจ./ระดับภาค/ระดับชาติ
9.2 วันนักประดิษฐ (2 ก.พ.) รวมประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษาและการนําเสนองานวิจัย ใน
ชั้นเรียน ของครูผสู อน
รวมฝายแผนงานและความรวมมือ
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งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

200,000.00 งานบุคลากร
220,000.00 งานการเงิน
งานทะเบียน
5,000.00 งานทะเบียน
5,000.00 งานทะเบียน
5,000.00 งานทะเบียน
งาน
15,000.00
ประชาสัมพันธ
450,000.00
8,000.00
15,000.00
61,000.00

6,000.00
4,000.00
2,000.00

2,000.00
3,000.00

วางแผนและ
งบประมาณ
งานศูนยขอมูล
ฯ
งานศูนยขอมูล
ฯ
งานความ
รวมมือ
งานความ
รวมมือ
งานความ
รวมมือ
งานความ
รวมมือ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ

104,000.00

หนา 50

ที่
ชื่อโครงการ
ฝายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11. การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
11.1วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13
ต.ค.64)
11.2 วันปยมหาราช (23 ต.ค.64)
11.3 วันพอแหงชาติ (5 ธ.ค.64)
11.4 วันจักรี (6 เม.ย.65)
11.5 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต
11.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3
มิ.ย 65)
11.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 ก.ค.65)
11.8 กิจกรรมวันแมแหงชาติ (12 ส.ค.65)
12. การสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศทางรางกายจิตใจ อารมณของผูเรียนอาชีวะ
12.1 ปรับปรุงวัสดุอุปกรณกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
13. การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13.1 กิจกรรมพัฒนาสงเสริมผูเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
13.2 กิจกรรมสงเสริมผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
13.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนคนเกง คนดี และหางไกลยาเสพติด
14. การสรางผูนําผานกิจกรรมองคการนักวิขาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
14.1 ปรับปรุงหององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
14.2 สนับสนุนกิจกรรมคนดี คนเกง มีสุข ตามเกณฑองคการนักวิชาชีพ
14.3 กิจกรรมปฐมนิเทศองคการนักวิชาชีพฯ
14.4 กิจกรรมเปดประชุมองคการนักวิชาชีพฯ
15. การพัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
16. การสงเสริมสนับสนุนการมีใบอนุญาตขับขี่แกนักเรียน นักศึกษา
17. การสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําของผูเรียนอาชีวศึกษา “กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก"
18. การสรางจิตสํานึกความจงรักภักดีและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
19. การปรับปรุงระบบไฟฟา
20. การพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคดวยกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
20.1 ปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญ
20.2 พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ 2 สี) ประจําปการศึกษา 2565
20.3 พิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ 3 สี) การเดินทางไกลอยูคายพักแรม
ประจําปการศึกษา 2564
ลูกเสือตานยาเสพติด
ที่
ชื่อโครงการ
ฝายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20.5 การเขารวมพิธีทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรมฯ
6,000.00 งานกิจกรรมฯ
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

1,000.00 งานกิจกรรมฯ
1,000.00 งานกิจกรรมฯ
131,758.08 งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
2,000.00 งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
10,000.00 งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
5,000.00 งานกิจกรรมฯ
2,000.00 งานกิจกรรมฯ
5,000.00 งานกิจกรรมฯ
111,660.00 งานกิจกรรมฯ
30,000.00 งานกิจกรรมฯ
19,000.00 งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมลูกเสือ
งานกิจกรรมลูกเสือ
5,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
5,500.00
งานกิจกรรมลูกเสือ
5,000.00

งานกิจกรรมลูกเสือ

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
5,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
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แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564 ( 1 ก.ค 2565 )
20.6 การฝกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ ตานภัยยาเสพติด หลักสูตรกองรอยพิเศษ
20.7 เขารวมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือ
แหงชาติวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
20.8 การเขารวมงานชุมชนลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญอาชีวะศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง
20.9 การสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนและการมีจิตอาสาชวยเหลือสังคม
20.10 การเขารวมพิธีทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติประจําปการศึกษา 2565 ( 25 พ.ย. 2565)
21. การพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
22. การแนะแนวอาชีพสัญจรเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
23. การปจฉิมนิเทศเพื่อเสริมสรางพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
24. การจัดหาซื้อยาเวชภัณฑสามัญประจําบาน ประจําปการศึกษา 2565
24.1 การทําประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
24.2 การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
25. การจัดซื้ออุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 )
26. การอาชีวะอาสาชวยเหลือสังคม การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพการมีจิตอาสา
26.1 การสอน 108 อาชีพ
26.2 การออกหนวยใหบริการชุมชน (อําเภอยิ้ม เคลื่อนที่)
รวมฝายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายวิชาการ
27. การแขงขันทักษะวิชาชีพแผนกชางยนต
28. การฝกอบรมขับขี่ปลอดภัย-ใสหมวกกันน็อค
29. การจัดซื้อชุดหองเรียนทันสมัยสําหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT)
30.

สื่อการเรียนการสอนทันสมัยสําหรับจัดการเรียนการสอน (smart IT)

31.
32.

การแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกการโรงแรม ประจําปการศึกษา 2565
การแขงขันทักษะวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ ระดับปวช.- ปวส.

33. การอบรมผูประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร
34. การสงเสริมเรียนรูพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของผูเรียนอาชีวศึกษา
34.1 การเขาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
34.2 วันวิทยาศาสตร (18 ส.ค.)
34.3 วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ (26มิ.ย/29ก.ค)
34.4 การแขงขันทางวิชาการ A MATH คณิตคิดไว
34.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เอส-โซ ประจําป 2565
35. การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรของครุพัฒนกําหนด
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2,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
4,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
5,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
5,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
5,000.00 งานกิจกรรมลูกเสือ
3,500.00 งานปกครอง
5,000.00 งานแนะแนวฯ
5,500.00 งานแนะแนวฯ
5,000.00 งานสวัสดิการฯ

5,000.00 งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษฯ
2,000.00 งานโครงการพิเศษฯ
1,000.00 งานโครงการพิเศษฯ
438,418.08
5,000.00 แผนกชางยนต
2,000.00 แผนกชางยนต
800,000.00 แผนกวิชาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล
489,000.00 แผนกวิชาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล
10,000.00 แผนกการโรงแรม
10,000.00 แผนกอาหารและ
โภชนาการ
15,000.00 แผนกอาหารและ
โภชนาการ
แผนกสามัญสัมพันธ
2,000.00 แผนกสามัญสัมพันธ
2,000.00 แผนกสามัญสัมพันธ
1,000.00 แผนกสามัญสัมพันธ
1,000.00 แผนกสามัญสัมพันธ
3,000.00 แผนกสามัญสัมพันธ
20,000.00 งานพัฒนาหลักสูตร
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การประชุมเครือขายโรงเรียนชุมชนทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นในเขต
36. จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาและเตรียมความพรอมของผูเรียนในการประเมินคุณภาพทางการเรียนรูกอนสําเร็จ
การศึกษา
36.1 การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
36.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ที่
ฝายวิชาการ

ชื่อโครงการ

4,242.00

งานพัฒนาหลักสูตร
งานวัดผล
5,000.00
ประเมินผล
งานวัดผล
ประเมินผล
งานวัดผล
ประเมินผล
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

งานวัดผล
36.3 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทักษะวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเมินผล
งานสื่อการเรียนการ
37. สื่อการเรียนการสอนทันสมัยสําหรับจัดการเรียนการสอน (smart IT)
216,000.00 สอน
งานสื่อการเรียนการ
38. จัดซื้อชุดสรางสื่องานประชาสัมพันธ
500,000.00 สอน
งานสื่อการเรียนการ
39. จัดซื้อชุดหองประชุมทันสมัยสูคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
700,000.00 สอน
รวมฝายวิชาการ
2,781,242.00
รวมทั้ง 4 ฝาย
3,727,660.08
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โครงการดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
แยกตามฝายรอการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 76 โครงการ 30 กิจกรรม
ที่
ชื่อโครงการ
ฝายบริหารทรัพยากร
1. โครงการการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2. โครงการซอมแซมครุภณ
ั ฑ
3. การซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ
4. การปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาและการบริหารจัดการอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงานและระบบสาธารณูปโภคสถานศึกษาสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานใหมีคุณภาพ
4.1 การปรับปรุงอาคารสถานที่ภมู ิทัศนสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยสะดวกภายใน
วิทยาลัย
4.2 การปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหมคี ุณภาพ
5. การปรับปรุงตะแกรงกันปองกันนก
6. จัดหาแผงโซลาเซลล ลดการใชพลังงานไฟฟา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

7. การปรับปรุงถนนทางเขา-ออกภายในโคกหนองนา วังไกลกังวล๒ แผนดินพระราชา

งานอาคารสถานที่

8. การปรับปรุงระบบประปาถังสูงและระบบจายน้ํา
9. การปรับปรุงรองระบายน้าํ ภายในวิทยาลัย
10. การอุปกรณไลนกอิเล็กทรอนิกส
11. การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกลองดิจติ อล งานประชาสัมพันธ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
12. การพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ
13. การขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชน
14.
การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ

15. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ที่สอดคลองตามความตองการของ
ชุมชนและการถายทอดเทคโนโลยี
15.1 การออรมเชิญปฏิบตั ิการเขียนรายงาน งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ
15.2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคม
15.3 การสงเสริม สนับสนุนการจดสิทธิบัตร
16.

การสงเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ การประกวดระดับ
สถานศึกษา ระดับอศจ./ระดับภาค/ระดับชาติ
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งานความรวมมือ
งานความรวมมือ
งานศูนยขอมูล
สารสนเทศ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมฯ
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ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
17. การสรางองคความรูทางการอาชีวศึกษาเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
18. การพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative
technology) ใหพรอมกาวสู Thailand 4.0
19. การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทํางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมฐานขอมูลการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แบบออนไลนและการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
21. การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาสรางองคความรูและทักษะการเปนผูประกอบการ
ใหม
21.1 การศึกษาดูงานแหลงเรียนรูใ นสถานประกอบการเพื่อสรางผูประกอบการ
ใหม
21.2 เขียนแผนธุรกิจเพื่อการเปนผูประกอบการใหม
21.3 การประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจประจําปการศึกษา 2565
21.4 การหารายไดระหวางเรียน ประจําปการศึกษา 2565
22. การพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ
23. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ฝายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
24. การจัดซื้อครุภณ
ั ฑงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
25. การลดปญหาการออกเรียนกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2565
25.1 การเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา
25.2 การพบกลุมนักเรียนนักศึกษา Home Room
25.3 เครือขายผูปกครอง
26. อาชีตานภัยยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2565
27. การประชุมผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2565
28. การปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยงของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา
2565
29. การปองกันและแกไขการตั้งครรภในเยาวชนคนพันธุ R
30. การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
31. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึ่งประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา
32. การปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
คุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา
ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ฝายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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ผูรับผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ

งานสงเสริมผลิตผล การคา
งานสงเสริมผลิตผล การคา
งานสงเสริมผลิตผล การคา
งานสงเสริมผลิตผล การคา
งานสงเสริมผลิตผล การคา
งานสงเสริมผลิตผล การคา
สถานศึกษาพอเพียง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานแนะแนว
งานแนะแนว
ผูรับผิดชอบ
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33. การทําประกันอุบตั ิเหตุนักเรียน นักศึกษาประจําป 2565
34. การตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
35. การบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)
36. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดําริ
36.1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
36.2 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
36.3 สถานศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
37. การพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสรางโอการ สรางอาชีพ สรางรายได
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
38. การติดตามการมีงานทําการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษา
ฝายวิชาการ
39. การพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสรางโอการ สรางอาชีพ สรางรายได
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
40. การจัดหาครุภณ
ั ฑประจําแผนกชางยนต
40.1 เครื่องมือชางยนตทั่วไป AEt 0112
40.2 เครื่องถอดยางรถยนต AEt 1112
41.3 ถวงลอรถยนต Eat 1115
40.4 เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที
41. การ BIG CLEANING DAYของครูและนักเรียนแผนกชางยนต
42. การทําบุญแผนกชางยนต
43. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกชางยนต ประจําปการศึกษา
2565
44. การปรับปรุงแผนกชางไฟฟากําลัง
44.1 ติดตั้งระบบไฟฟาภายในแผนกชางไฟฟากําลัง
44.2 ติดตั้งพัดลมหองเรียนแผนกชางไฟฟากําลัง
44.3 ติดมานหองเรียนแผนกชางไฟฟากําลัง
45. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกชางไฟฟากําลัง ประจําป
การศึกษา 2565การศึกษา 2565
46. การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อฝกฝนทักษะและสรางอาชีพนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาชางกอสราง
46.1 ปรับปรุงพื้นที่ศูนยการเรียนรูฝกปฏิบตั ิการโรงงานปูน
46.2 ปรับปรุงหองเรียน จัดสรางหองเรียนเพิ่มเติม

ที่

ชื่อโครงการ

ฝายวิชาการ
47. การจัดซื้อครุภณ
ั ฑแผนกชางกอสราง
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งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานแนะแนว

แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางไฟฟากําลัง
แผนกชางไฟฟากําลัง
แผนกชางไฟฟากําลัง
แผนกชางไฟฟากําลัง
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
แผนกวิชากอสราง
แผนกวิชากอสราง
แผนกวิชากอสราง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
แผนกวิชากอสราง
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47.1เครื่องผสมคอนกรีต (โมปูน)
47.2 แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม
47.3แบบหลอคอนกรีนทรงกระบอก
48. การพัฒนาศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทัลและวิทยาการสมัยใหม
49. การปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร A305 และ A307
50. การสงเสริมทักษะการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของผูเรียน
อาชีวศึกษา
51. การรานคาไดมอนดพาเลซทูช็อป (Diamond Palace Two Shop) หารายไดจดั จําหนาย
ของที่ระลึกและของฝาก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
52. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประจําป
53. การปรับปรุงแผนกวิชาการบัญชี
54. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกการบัญชี ประจําปการศึกษา 2565
55. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกการโรงแรม ประจําปการศึกษา 2565
56. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถ(Education To Employment) แผนกการ
โรงแรม
57. การพัฒนาปรับปรุงครุภณ
ั ฑแผนกการโรงแรม
58. การพัฒนาปรับปรุงหองพัก อาคารปฏิบัติการโรงแรม 4 ชั้น
59. การพัฒนาปรับปรุงหองครัว อาคารปฏิบัติการโรงแรม 4 ชั้น
60. การพัฒนาปรับปรุงหองครัว รานบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
61. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกการทองเที่ยว ประจําปการศึกษา
2565
62. การพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยว
63. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน แผนกอาหารและโภชนาการ ประจําป
การศึกษา 2565
64. การสอนหลักสูตรระยะสั้น
65. การจัดหาครุภณ
ั ฑประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน
66. หองสื่อการเรียนการสอนแผนกสามัญสัมพันธ
67. การปรับปรุงแผนกสามัญสัมพันธ
68. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลิกภาพผูเ รียนอาชีวศึกษาสูตลาดแรงงาน 4.0
69. การแขงขันทักษะพื้นฐาน
70. การจัดซื้อครุภณ
ั ฑงานวัดผลและประเมินผล
71. การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาเดิมเพือ่ เพิ่มสมรรถนะของผูเ รียนใหสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทุกสาขาวิชา
73. การสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน
74. การจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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แผนกวิชากอสราง
แผนกวิชากอสราง
แผนกวิชากอสราง
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
แผนกการบัญชี
แผนกการบัญชี
แผนกการโรงแรม
แผนกการโรงแรม
แผนกการโรงแรม
แผนกการโรงแรม
แผนกการโรงแรม
แผนกการโรงแรม
แผนกการทองเที่ยว
แผนกการทองเที่ยว
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญสัมพันธ
แผนกสามัญสัมพันธ
แผนกสามัญสัมพันธ
แผนกสามัญสัมพันธ
งานวัดผลและประเมินผล
งานพัฒนาหลักสูตร
งานพัฒนาหลักสูตร
งานทวิศึกษา
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75. การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
75.1 การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
75.2 พัฒนาปรับปรุงสื่ออุปกรณหอ งตัดตอวิดีโอ
75.3 พัฒนาปรับปรุงสื่ออุปกรณหอ งสตูดิโอ
.
สงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบวิภาคี ประจําปการศึกษา 2565
76. การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
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งานสื่อการเรียนฯ
งานสื่อการเรียนฯ
งานสื่อการเรียนฯ
งานสื่อการเรียนฯ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
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ฝาย/งาน
ฝายบริหารทรัพยากร
1 งานบริหารทั่วไป
2 งานการเงิน
3 งานบุคลากร
4 งานการบัญชี
5 งานพัสดุ
6 งานอาคารสถานที่
7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
1 งานวางแผนและงบประมาณ
2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
3 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
4 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5 งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2 งานครูที่ปรึกษา
3 งานปกครอง
4 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝายวิชาการ
1 แผนกวิชา
2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3 งานวัดผลและประเมินผล
4 งานวิทยบริการและหองสมุด
5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6 งานสื่อการเรียนการสอน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน-)
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วงเงินที่อนุมัติ

หมายเหตุ

15,000.00
15,000.00
4,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00

4,000.00
2,000.00
10,000.00
8,000.00
2,000.00
7,000.00
ไมจัดสรร
10,000.00
15,000.00
3,000.00
120,000.00
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3.6 งบประมาณจัดสรรคาวัสดุฝกแผนกวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ยอดจํานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส.
ที่

แผนกวิชา

ปวช1

จํานวนเงิน

ปวช.2

จํานวนเงิน

ปวส.1

จํานวนเงิน

2/2564

1/2565

รวมยอดทั้ง
ทั้งหมด

1

ชางยนต

42

42,000.00

44

44,000.00

21

2,100.00

44,050.00

44,050.00

88,100.00

2

ไฟฟากําลัง

28

28,000.00

27

27,000.00

14

1,400.00

28,200.00

28,200.00

56,400.00

3

อิเล็กทรอนิกส

14

14,000.00

-

-

-

-

7,000.00

7,000.00

4

กอสราง

14

14,000.00

15

15,000.00

14

1,400.00

15,200.00

15,200.00

30,400.00

5

คอมพิวเตอรธุรกิจ

42

25,200.00

43

25,800.00

21

1,260.00

29,630.00

6

คอมพิวเตอรฟก

21

21,000.00

-

-

-

-

10,500.00

10,500.00

7

การบัญชี

28

16,800.00

29

17,400.00

10

600.00

17,400.00

17,400.00

34,800.00

8

56

44,800.00

12

9,600.00

21

1,680.00

28,040.00

28,040.00

56,080.00

9

การโรงแรม
อาหารและ
โภชนาการ

56

44,800.00

19

15,200.00

21

1,680.00

30,840.00

30,840.00

61,680.00

10

การทองเที่ยว

14

11,200.00

6

4,800.00

-

-

8,000.00

8,000.00

16,000.00

รวม

315

261,800.00

195

122

10,120.00

201,360.00

218,860.00

420,220.00
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-

-

158,800.00

29,630.00

หน60า

59,260.00

