คำนำ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดทาขึ้นตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยมุ่งเน้น
การผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญ ญาตรี การวิจัยและพัฒ นาเพื่ อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ บนพื้ นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี นโยบายและจุ ดเน้ น ของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนปฏิ บัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 นาเสนอและแสดง วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบัน
ผู้จั ดท าหวั งเป็ น อย่างยิ่ งว่า แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็ นกลไกส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบริหารจัดการของสถาบัน ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่กาหนด

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ตุลาคม 2563
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ส่วนที่ 1 บทนำ

3 ห่วง คือทำงสำยกลำง ประกอบไปด้วย ดังนี้
• ห่ วงที่ 1 คื อ พอประมำณ หมายถึ ง พอประมาณในทุ กอย่ าง ความพอดี ไม่ ม ากหรือ ว่ าน้ อ ย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
• ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา
นั้นๆ อย่างรอบคอบ
• ห่ ว งที่ 3 คื อ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ในตั ว เอง หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล
2 เงื่อนไข ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อ นไขควำมรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ย วกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ ยวข้องอย่างรอบด้ าน
ความรอบคอบที่ จะน าความรู้เหล่า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เชื่อ มโยงกัน เพื่ อ ประกอบการ วางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ที่มา : http://www.rdpb.go.th
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พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร มี
ใจความสาคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย
ที่ดีงาม (Character Education)
การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นั้น พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา
1. นักเรียน
1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้
เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 55)
1.2 “ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 55)
1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 55)
1.4 “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 55)
2. ครู
2.1 “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่และ
ย้ายครูบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็ก ให้ได้ผลตามที่ต้องการ
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสม
ที่จะสอนต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก
ควรเป็นครูท้องที่เพื่อได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (1 มิ.ย. 55)
2.2 “ต้องปรับปรุงครู…ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ตอ้ งเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.55)
2.3 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตาแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม
เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนใด ซึ่งส่วนมาก
คือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 55)
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2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมด
วิชาก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทั้งนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 55)
สิ่งที่สาคัญที่พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท คือ การให้ครูรู้จักอบรมเด็กทั้งด้านศีลธรรม
จรรยา และวัฒนธรรม และได้ทรงเน้นย้าเสมอว่า "การสอน" ต่างกับ "การอบรม"
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
1.1 มีความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงำนทำ – มีอำชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่ง ให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น งานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
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พัฒนำระบบกำรศึกษำ
- พัฒนาคุณภาพครู (คุณภาพ)
- พัฒนาโรงเรียน
องค์ประกอบกำรจัดกำรศึกษำ
- ครู
- โรงเรียน
- หลักสูตรการเรียนรู้
- ระบบการประเมิน
- ระบบ ICT
กลุ่มเด็กที่ทรงห่วงใยเป็นพิเศษ
- เด็กแว๊น
- เด็กสลัม
- ลูกเสือ
- ร.ด.
กำรศึกษำ คือ ควำมมั่นคงของประเทศ
- สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- นาองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย ตาม ความต้องการของท้องที่ (เกาให้
ถูกที่คัน)
- พัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพครูและโรงเรียน เพื่อถ่ายทอด ความรู้และทัศนคติที่ดีสู่ผู้เรียน
สร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงสู่การเป็น พลเมืองดีของประเทศ
- บรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มี ระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
บทบำทของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรสนองพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
- ส่งเสริมงานพัฒนาโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐
- ดาเนินการในโครงการเดิมของ ศธ. ที่จะสนองพระบรมราโชบาย อย่างจริงจัง
- สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และ ม.ท.ศ.
- สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ที่มา : http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170702-The-Education-Act.pdf
สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
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กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุท ธศาสตร์การพัฒ นาประเทศระยะยาวที่จะทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูป แบบและทุ กระดั บ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ตสาหกรรม และภาคบริก ารของประเทศได้ รับ การพั ฒ นา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวั ตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชน
ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้ ”
เทคโนโลยี ใหม่ได้อย่ างต่อ เนื่อ ง สามารถเข้าถึง บริการพื้น ฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติ ธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่ง ขัน ยุ ทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุท ธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐโดย
แต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมัน่ คง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ ปัญ หาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบั น และที่อ าจจะเกิดขึ้ น
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่งโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์
ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น มี เป้าหมายการพั ฒ นาที่มุ่ง เน้ น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลั บ ไปที่ ร ากเหง้ า ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทาง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ห ลากหลาย รวมทั้ ง ความได้เปรียบเชิง เปรียบเที ยบของประเทศในด้ านอื่น ๆ นามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ าย
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ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่ อการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมและบริก ารอนาคต และ (3) “สร้างคุ ณ ค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ ม
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การเสริมสร้างและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวั ย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มั ธยัส ถ์ อดออม โอบอ้ อมอารี มี วินั ย รั กษาศีลธรรม และเป็น พลเมื องดี ของชาติ มี ห ลักคิ ดที่ ถูก ต้อ ง
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามถนัดของตนเอง
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้ าหมายการพัฒ นา
ที่ สาคัญที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มา
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ านสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็ นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อ ม และคุ ณ ภาพชี วิต โดยให้ค วามสาคัญ กับ การสร้ างสมดุล ทั้ ง 3 ด้ าน อั น
จะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลละพัฒนำระบบกำรกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วน
ร่วม” โดยภาครัฐต้องมีข นาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ ทาหน้ าที่
ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่ เป็ น ดิจิ ทั ล เข้ ามาประยุก ต์ ใช้อ ย่ างคุ้ ม ค่ า และปฏิ บั ติ ง านเที ย บได้ กับ มาตรฐานสากล รวมทั้ ง
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มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา ของ
การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย
ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน
ได้ จัดท าบนพื้ นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง เป็ น แผนแม่ บ ท หลัก ของการพั ฒ นา
ประเทศ และเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ
โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศ นอกจากนั้ น ได้ ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในระดั บ กลุ่ ม อาชี พ ระดั บ ภาค และ
ระดั บ ประเทศในทุ ก ขั้ น ตอนของแผนฯ อย่ า งกว้ า งขวางและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ร่ ว มกั น ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ ในการเชื่อมต่อกับ
ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลัก ษณะการแปลงยุ ทธศาสตร์ระยะยาวสู่ การปฏิ บัติ โดยในแต่ ละยุทธศาสตร์ ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญ ที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้ ส ามารถปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงได้อ ย่ างเหมาะสม
ขณะเดีย วกั น ยั งได้ก าหนดแนวคิ ด และกลไกการขั บ เคลื่อ นและติด ตามประเมิ น ผลที่ ชั ด เจนเพื่ อก ากั บ ให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
การพั ฒ นาประเทศตามแนวทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติที่ ผ่านมา ส่ งผลให้
ประเทศไทยมีระดั บการพัฒ นาที่ สูงขึ้น ตามล าดับ ได้ แก่ เศรษฐกิจไทยมีข นาดใหญ่ ขึ้น มีฐานการผลิ ตและ
บริการที่ มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมื อกับ มิตรประเทศทั้ งในรูป ทวิภ าคีแล ะ
พหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาส
ด้านการค้าและการลงทุ นของไทยเพิ่ มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้ นฐานมี การพัฒ นาครอบคลุมมากขึ้น และ
การบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทาให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญ หาความยากจนลดลง
และ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
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ดังนั้น การพั ฒนาประเทศในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 จาเป็ นต้องมี การเตรียมความพร้อมเพื่ อ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้ มุ่ ง ต่ อ ยอดผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงและรองรั บ
การ พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ดังนี้คือ
1. ภำพรวมกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
1.1 หลักกำร
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญำ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่ งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” ที่ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อน
การ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
สาหรับการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่
กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” ในขณะที่ ก ารกาหนดเป้ าหมายและตัว ชี้วั ดในด้านต่ างๆ ของแผนพั ฒ นาฯ ได้ ยึ ด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็ น เป้าหมายยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี มาเป็ น กรอบในการกาหนด
เป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศก าหนดขึ้ น อาทิ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (sustainable
development goals : SDGs) ที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ ก าหนดขึ้ น เป็ น ต้ น ส่ ว นแนวทางการพั ฒ นา
ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0
1.2 จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ ถูกใช้ให้เป็น
กลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ ต้องดาเนินการ
ในช่วง 5 ปี โดยได้กาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการ
ที่สาคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทาให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสาหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและ
การคลัง ภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
1.3 ประเด็นกำรพัฒนำหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดาเนิน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบ โครงข่ายมากขึ้น
และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อ
เทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้าง
พื้ น ฐานยั ง ไม่ ดี และปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ล้ าสมั ยและขาดประสิ ทธิ ผล
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ในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทาให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย
และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี
2. กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ
2.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยนอก
2.1.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงิน
โลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ หลากหลายส่งผลต่อการเปิด
เสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สาคัญของการพัฒนาประเทศไทย
2.1.2 กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดเป็น กุญแจสาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคน ทาให้เกิดสาขา อุตสาหกรรม
และบริการใหม่ ๆ
2.1.3 สถำนกำรณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อ เศรษฐกิจและ
รูปแบบการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พั ฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญ ที่ทาให้มีการบริโภค
สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน ที่มีศักยภาพสูง
2.1.4 สถำนกำรณ์ และแนวโน้มสิ่งแวดล้อ มโลก วาระการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน ค.ศ. 2030 เป็ น
ทิ ศ ทางหลั กในการพั ฒ นาของโลกหลั ง ค.ศ. 2015 โดยมี เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย 17
เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
ที่ทวีความเข้มข้นขึ้น
2.1.5 สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงโลก ประเทศมหาอานาจมีแนวโน้มใช้อานาจทาง ทหารและทาง
เศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิ จการภายในของประเทศต่าง ๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ด้านอาณา
เขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และ ภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์
และการแย่งชิงทรัพยากร
2.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยใน
2.2.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504-2558 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น สามารถขยับฐานะ
การพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี 2553 โครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนผ่านจากภาค
เกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
2.2.2 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลาดับต่า และการบริหาร
จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ หน่วยวิจัยหลัก
ท าให้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย พั ฒ นา และนวั ต กรรมของประเทศไม่ ชั ดเจน
มีความซ้าซ้อน
2.2.3 สถำนกำรณ์ และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้า สู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัย แรงงานจะมีจานวนสูงสุด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11

และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
2.2.4 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและ
เสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อน
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.2.5 กำรเจริญเติบโตของภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทาให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง กลไกการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่ การขยายตัวของ
เมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ จาเป็นไม่สามารถ
รองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ
2.2.6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบ จากความขัดแย้ง ที่มี
รากฐานของปั ญ หามาจากความเห็ นต่ างทางความคิ ดและความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ขณะที่
สถานการณ์ ในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ยั ง มี ก ารสร้ างสถานการณ์ โดยมี เป้ าหมายให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ยต่ อ
เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า ความเสียหายสูง
2.2.7 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและควำมเชื่อมโยงเพื่อกำรพัฒนำ การเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย
เป็นเงื่อนไขสาคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2.8 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่าย ประจาเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่า ขาดระบบการทางาน ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
3.1. วัตถุประสงค์
3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง ที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.1.2 เพื่อให้ คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึ ง
ทรั พ ยากรและบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง ชุ ม ชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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3.1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้ มข้น มากขึ้น สร้างความเข้มแข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
3.1.4 เพื่ อรักษาและฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมให้ สามารถสนั บสนุ น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3.1.5 เพื่ อให้ การบริ หารราชการแผ่ น ดิ นมี ประสิ ท ธิ ภาพโปร่ ง ใส ทั น สมั ย และมี การท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
3.1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
3.1.7 เพื่ อผลั กดั นให้ ประเทศไทยมี ความเชื่ อมโยงกั บประเทศต่ างๆ ทั้ ง ในระดั บ อนุ ภู มิ ภาค
ภูมิ ภาค และนานาชาติได้อย่างสมบู รณ์ และมี ประสิทธิภาพ รวมทั้ งให้ ประเทศไทยมีบทบาทนาและ สร้างสรรค์
ในด้านการค้าการบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
3.2 เป้ำหมำยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ประกอบด้วย
3.2.1 คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ ดี ของสั งคม มี ความเป็ นพลเมื องตื่ น รู้ มี ความสามารถในการปรั บ ตั วได้ อย่ างรู้ เท่ าทั น สถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
3.2.2 ความเหลื่อมลาทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่ งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิ จฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ บริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้ น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อ ลด
ความเหลื่อ มล้า โดยเศรษฐกิ จไทยมีเสถี ยรภาพและมี อัต ราการขยายตั วเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อ ปี และมี ปั จจั ย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ
3.2.4 ทุ นทางธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนั บ สนุ น การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
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เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับ การปล่อยในกรณี ปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณ ภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน
3.2.5 มีความมั่น คงใน เอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่ น ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญ หา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัย โจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อ มที่ ป กป้ อ งประชาชนจากการก่ อ การร้า ยและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ประเทศไทยมี ส่ วนร่ วมใน
การกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
พัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดาเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึน้
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 มี ทั้ งหมด 10 ยุ ทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุ ทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
4.1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุ นมนุษ ย์ ทุนมนุ ษย์ของประเทศไทยยัง มีปัญ หาใน ด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้ และ ทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก รับวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไป
จึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา
ทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมี
ความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ แตกต่างกัน แก้ไ ขปัญ หาความยากจน เพิ่ม โอกาสการเข้าถึงบริก ารพื้ นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
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4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ต่ากว่ าศั ก ยภาพอย่า งต่ อเนื่ อ งเป็ น เวลาหลายปี ทั้ ง จากผลกระทบของเศรษฐกิ จโลกซบเซา และข้ อ จากั ด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า
4.4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปั จ จุ บั น สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนสาคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การดารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคต ปัญหาสิ่ งแวดล้อมเพิ่ม
สู ง ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ และชุ ม ชนเมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ
ทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุน แรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปั จจุบัน มีแนวโน้มส่ง ผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาท
ของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย คุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการ พัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยัง ไม่ได้มาตรฐานสากล การบัง คับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้ องถิ่นขาดความโปร่ง ใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่ างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทย
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญ หาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการ และ ปัญ หาเชิง ปริมาณ
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มี ข้อจากัดในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพั ฒนา เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่ านมา อาศั ยการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพจากปั จจั ยความได้ เปรี ยบด้ าน แรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่ อ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้
เป็ นเจ้ าของเทคโนโลยี อี กทั้ งการลงทุ นด้ านการวิ จั ยและพั ฒนายั งไม่ เพี ยงพอที่ จะขั บเคลื่ อนประเทศสู่ สั ง คม
นวัตกรรมได้
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4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นทีเ่ ศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อเสริมจุดเด่น
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากร
ในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิ ดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พั ฒนาและขยาย
ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก
การด าเนิ น การภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 โดยก าหนดเป็ น แนวทางการด าเนิ น นโยบายการค้ า และ
การลงทุ นที่ เสรี เปิด กว้าง และเป็ น ธรรม ด าเนิ นยุ ทธศาสตร์เชิ ง รุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่ง เสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
5. กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติ มีหลักการและแนวทาง ดาเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
5.1 หลักกำร
5.1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบ ทิศทางหลัก และ
แปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
5.1.2 กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการ มีส่วนร่วม ให้
จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ ประเทศ และ
ประเทศสู่ชุมชน
5.1.3 เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
5.1.4 ใช้ กลไกและเครื่ องมื อการพั ฒ นาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุ รกิจ เอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้ การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ าย หรือคลัสเตอร์
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
5.1.5 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ แผนปฏิบัติการ และระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
5.2 แนวทำงขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
5.2.1 สร้างความรู้ค วามเข้ าใจให้ทุ กภาคส่วนตระหนั กถึง ความสาคัญ และพร้อม เข้ าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ภาคี ทุ ก ภาคส่ ว นโดยก าหนดกิ จ กรรมด าเนิ น การ ประเด็ น สื่ อ สาร และ เครื่ อ งมื อ
สื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ ขับเคลื่อน
ระดับพื้นที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ สร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาประเด็น การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และสร้างแนวร่วมการ พัฒนาของ สศช.
5.2.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยกาหนดประเด็นการพัฒนาสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฉบับที่ 12
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม ดาเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ
รวมถึงบู รณาการประเด็นการพัฒ นาภายใต้ยุ ทธศาสตร์ที่มี ความเชื่อมโยงกั นและจัดทาเป็น แผนการลงทุ น
การพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อปิดช่องว่างการพั ฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ ช่วงเวลาและสร้างรากฐานสาคัญ ของ
การพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
5.2.3 หน่ วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านั กงบประมาณ ส านั กงานคณะกรรมการ พั ฒ นาระบบ
ราชการ (สานั กงาน ก.พ.ร.) จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการ กาหนดลาดับ
ความสาคั ญของแผนงานโครงการและภารกิ จหน่ วยงาน เพื่ อให้ การด าเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2.4 ผลั กดั นให้ ภาคเอกชนน าประเด็ นการพั ฒนาส าคั ญ ในแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 พิ จารณา
ประกอบการจัดทาแผนการลงทุน ทางธุรกิ จ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ อย่างเป็นหุ้น ส่วน
การพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญ หาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็น
กลไกหลั ก ในการเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง ให้ กรอ . ส่ ว นกลางกระจาย
ความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยคานึงถึงความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ
และความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
5.2.5 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยกาหนดให้
มีก ารผลั กดั น ปั จ จัย หลั กให้ ส ามารถปรับ เปลี่ ย นเพื่ อ เป็ น เครื่ องมื อ ที่ ส าคัญ อาทิ น าการศึ ก ษาวิจั ย มาเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ การขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับต่างๆ โดยนาเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.6 เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพกลไกรับ ผิดชอบการขับเคลื่อ นแผนฯ ที่ ชัดเจน สามารถ ขั บเคลื่อ น
แผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 ในระดับประเทศและระดับพื้ นที่ได้อย่ างมี ประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเชื่อมโยง
คณะกรรมการระดั บชาติที่มีอยู่ให้นายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบการ ดาเนิน งาน
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน
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5.3 กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีแนวคิด หลักการ และแนวทางดาเนินการ
ดังนี้
5.3.1 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่ว ม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุ่ง เสนอผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้
หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทาหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.3.2 แนวทางการประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
ดาเนินการโดย
1) วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล 3 ระยะเวลา ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ผลก่ อ นการ
ปฏิบตั ิการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างดาเนินการ และการ ประเมินผลหลังการดาเนินงาน
2) วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงานโครงการระดั บ กระทรวงและงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
มากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจัง หวัดและ พื้นที่ เพื่อ เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพื่อทาให้
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิด
ในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างดาเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น แล้ว
5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6) จั ดเตรียมองค์ กรกลางที่ มี ความเป็ นมื ออาชี พ มี ความช านาญและ เป็ นที่ ยอมรั บของทุ กฝ่ าย
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลมี ค วามเป็ น สากล ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ เชื่ อ ถื อ ได้ เป็ น พื้ น ฐานส าหรั บ
การตัดสินใจนโยบายและการดาเนินงานภาครัฐ
7) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อประเมินการ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม
8) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี เวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบสวน
เสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ ผู้กาหนดนโยบาย
เป็นต้น
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9) นาเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการนาเสนอผลการประเมินให้ ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้ง
ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย ผู้ ก าหนดนโยบาย หน่ วยงานน านโยบายไปปฏิ บั ติ หน่ วยงาน สนั บสนุ นงบประมาณ
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน
10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประเมินผลโดย
จัดทาระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการนาข้อมูลไปใช้ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และสามารถนาข้อมูลการประเมินไปใช้ในการกาหนดทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
ที่มา : http://www.nesdb.go.th สืบค้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2574
● ควำมเป็นมำ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
สานั กงานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ การ พ.ศ. 2546 ได้ ก าหนดให้ สานั กงานเลขาธิก าร
สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผน การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุด
ในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบ แนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ในการดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสาคัญกับการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวน เพื่อ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา แผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิ บัติได้อย่างมี ประสิทธิภ าพ โดยได้ศึ กษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่ มี ผลกระทบต่ อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ โลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และ
ทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญ กับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0 และนาผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษา
กับขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยั งได้ศึกษา ปัญ หาและความท้ าทายของระบบ
การศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจาก สภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อนามา
ก าหนดแนวคิ ดของการจั ดการศึ กษา วิสั ยทั ศน์ วั ตถุ ประสงค์ เป้ า หมายการพั ฒ นาการศึ ก ษา บทบาทของ
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่สาคัญ และ
การขับเคลื่อนแผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
• ควำมจำเป็นในกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital Revolution) การเปลี่ ย นแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial
Revolution) การด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ 2573
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ ป ระเทศไทยได้ ให้ สั ตยาบั น รวมทั้ ง ผลกระทบของ
การเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภายในประเทศจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่ง ผลให้ ประเทศเข้าสู่สัง คมสูง วัยอย่างสมบูรณ์
ในอนาคตอั น ใกล้ ก ารติ ด กั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง ทั ศ นคติ ค วามเชื่ อ ค่ านิ ย ม วั ฒ นธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส โลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายและ เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ
นับตั้งแต่ปัญ หาคุณ ภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญ หาคุณ ภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
จุดอ่อนของระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร
จัด การศึ กษาของสถานศึ กษาที่ ยั งไม่ เหมาะสม ขาดความคล่ อ งตั ว ยั งมี ความเหลื่ อมล้ าในด้ านโอกาส และ
ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด ความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมีวิ นั ย ความซื่อ สั ต ย์สุ จ ริต และการมี จิต สาธารณะของคนไทย ส่ วนใหญ่ ส่ง ผลกระทบต่ อระบบ
การศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย ดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สามารถนาพาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า
ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ไทยประสบความสาเร็จใน หลายด้าน และมี
อีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้
ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจาเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับ การศึกษาสูงขึ้น
แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยกาลังแรงงาน
แม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่จานวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นยังมีอยู่จานวนมาก
จึง ต้องเร่งดาเนินการสนั บสนุนส่งเสริม การพัฒ นาคน ตลอดช่วงชีวิต และ มีม าตรการต่า ง ๆ ให้เด็ก และ
ประชาชนทุกช่ว งวัยสามารถเข้า ถึงโอกาส แผนการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นกาลังสาคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
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ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่ น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบ เอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพของกาลังแรงงานอายุ
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามี
สัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ทาให้ มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดั บอุ ดมศึ กษามี จานวนเพิ่ ม ขึ้น ทุก ปี แต่ ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดงาน และยั ง มี สมรรถนะหรื อ
คุณ ลักษณะอื่น ๆ ที่ ไม่ ตรง ตามความต้ องการของสถานประกอบการ ทาให้ มีผู้ว่างงานอยู่จานวนมาก จึ ง
จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ กับ การพั ฒ นาผู้เรียนและกาลั งแรงงานที่ มีทั ก ษะ และคุณ ลัก ษณะที่ พร้อ มเพื่ อ
ตอบสนอง ต่ อ ความต้ องการของภาคส่ ว นต่ าง ๆ โดยจะต้ อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการก าลัง คน เพื่ อ
วางเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพื่อการผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนากาลังคนเพื่อ ยกระดับ
คุณภาพกาลังแรงงานให้สูงขึ้น
ด้ำนประสิ ทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน การบริหารจั ดการ และการใช้จ่ ายงบประมาณ
ทางการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาเชิ งโครงสร้า งและระบบการจั ด การที่ ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุง เป็ น ลาดั บ แรก
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จานวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระ
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึก ษาที่ เชื่ อ มโยงกัน เพื่ อใช้ในการบริห ารจั ด การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ หารจัด การสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก สาคัญในการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั ก ปรั ช ญาของ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น ภายในประเทศ (Local
Issues) อาทิ คุณภาพ ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้า
ของ การกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
จากแนวคิ ดการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้างต้ น แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบั บนี้ จึงได้ก าหนด วิสั ยทั ศน์
(Vision) ไว้ดังนี้
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”
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โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด การศึ ก ษา 4 ประการ คื อ 1) เพื่ อ พั ฒ นาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนา
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
เพื่ อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ ไ ด้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
เป้ าหมายด้ านผู้ เรี ย น (Learner Aspirations) โดยมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรีย นทุ ก คนให้ มี คุณ ลั ก ษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้
• 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
• 8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ า นการสร้ างสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity and Innovation)
ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross – cultural Understanding) ทั ก ษะ
ด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชี พ และทั ก ษะ การเรี ย นรู้ ( Career and Learning Skills) และความมี เมตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม (Compassion)
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 53
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เที ย บเท่ า ที่ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ ฟ รี โ ดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ผู้ เรี ย นพิ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก าร
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า เทียม
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
15 ปี
3) ระบบการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ สามารถพั ฒนาผู้ เรียนให้ บรรลุขี ดความสามารถเต็ มตามศั กยภาพ
(Quality) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน
(O-NET) แต่ ละวิ ช าผ่ านเกณฑ์ คะแนนร้อ ยละ 50 ขึ้ นไปเพิ่ มขึ้ น และคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ ย นแปลง (Relevancy) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศด้ า น
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จานวนสถาบัน อุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น
เพื่ อให้ บ รรลุวิสัย ทัศ น์จุ ดมุ่งหมาย และเป้ าหมายดัง กล่ าวข้างต้น แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ จึง ได้
กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก
ของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน
ยุท ธศาสตร์ เป้ าหมาย และตั วชี้ วัด แผนการศึ กษาแห่ งชาติ ได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์ ในการพั ฒ นา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้ แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ สะท้ อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) และ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.2 คนทุ ก ช่ ว งวั ย ในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละพื้ น ที่ พิ เศษได้ รั บ
การศึก ษาและเรียนรู้อย่างมีคุ ณ ภาพ มีตัวชี้วัด ที่สาคัญ เช่ น นักเรียนในเขตพัฒ นาพิ เศษ เฉพาะกิ จจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการ ศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน ต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น
2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูป แบบใหม่ เพิ่ ม ขึ้น มี ร ะบบ กลไก และ มาตรการที่ เข้ มแข็ ง ในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาภัย คุก คาม
ในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษา ที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
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ยุท ธศำสตร์ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิจั ย และนวัต กรรรม เพื่ อ สร้ าง ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูล ความต้องการกาลังคน (Demand)
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์กาลัง
แรงงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ เชีย่ วชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน มี ตั วชี้ วั ดที่ สาคั ญ เช่ น สัดส่ วนการผลิ ตก าลั งคนระดั บกลางและ ระดั บสู ง จ าแนกตามระดั บ/ประเภท
การศึ กษาในสาขาวิ ชาที่ สอดคล้องกั บความต้ องการของตลาดงานและการพั ฒนาประเทศเพิ่ มขึ้ น ร้ อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบ ทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนด
เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาทวิ วุ ฒิ (Dual Degree) เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนสถาบั น
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.3 การวิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้างองค์ ค วามรู้ และนวัต กรรมที่ ส ร้ างผลผลิ ต และมู ลค่ า เพิ่ ม ทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ จด
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒ นาศัก ยภาพคนทุก ช่ว งวัย และการสร้า งสัง คมแห่ง การเรีย นรู้ มี
เป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่ มขึ้น
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้ นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
3.2 คนทุ ก ช่ ว งวัย มี ทั ก ษะ ความรู้ค วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึ ก ษาและ
มาตรฐานวิ ช าชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ ต ามศั ก ยภาพ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น เด็ ก แรกเกิ ด – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัย ที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชี วิตเพิ่ มขึ้น และมีส าขาและวิ ชาชีพ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผู้สูง วัยได้รับ การส่ง เสริม ให้ ทางานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลั กสูต รปฐมวั ย และสมรรถนะของเด็ก ที่ เชื่อ มโยงกั บ มาตรฐานคุณ ภาพเด็ กปฐมวัยของอาเซีย นเพิ่ มขึ้ น
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพิ่ ม ขึ้ น และสถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อาชี วศึ กษาและอุ ด มศึ ก ษาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
3.4 แหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ ต าราเรี ย น นวั ต กรรม และสื่ อ การเรี ย นรู้ มี คุ ณ ภาพและ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ สามารถจั ดการศึ กษา/จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตที่ มี คุ ณ ภาพ เพิ่ มขึ้ น สื่ อสารมวลชนที่ เผยแพร่ห รื อ
จัดรายการเพื่ อการศึกษาเพิ่ มขึ้ น สื่ อต าราเรี ยน และสื่ อการเรียนรู้ที่ ผ่ านการรับรองมาตรฐานคุ ณ ภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตาม และประเมิ นผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วั ด ที่สาคัญ เช่น มี
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา
และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน
3.6 ระบบการผลิ ตครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ได้ มาตรฐานระดั บ สากล มี ตั วชี้ วั ด
ที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจาก
การผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ วิชาชีพครู
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุท ธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่ มขึ้น และ ระดับความพึ งพอใจของครูอาจารย์และบุค ลากรทาง
การศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรี ยนทุ กคนได้รั บโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ าถึ งการศึกษาที่ มี คุ ณภาพ มี ตัวชี้วั ด
ที่สาคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
พื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
4.2 การเพิ่ มโอกาสทางการศึ กษาผ่ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ลเพื่ อการศึ กษาส าหรับ คนทุ ก ช่วงวั ย มี
ตัวชี้ วัดที่ ส าคัญ เช่ น มี ระบบเครือ ข่า ยเทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่ อการศึก ษาที่ ทัน สมัย สนองตอบความต้อ งการ
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ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึ กษา ทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง
และมีคุณภาพ
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่ อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูล
รายบุ คคลที่ อ้ างอิงจากเลขที่ บั ตรประจาตั วประชาชน 13 หลั ก ที่ สามารถเชื่ อมโยง และแลกเปลี่ ยนฐานข้อ มู ล
รวมทั้ ง ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานอื่ น ด้ า นสาธารณสุ ข สั ง คม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ การศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบ
เดียวกัน ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
ดังนี้คือ
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่ มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น
5.2 หลัก สู ต ร แหล่ง เรี ยนรู้ และสื่ อ การเรีย นรู้ ที่ ส่ ง เสริม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิ บัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึน้ และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5.3 การวิจัยเพื่ อพั ฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วั ดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพั ฒนา
เป็น พิ เศษอย่างเร่งด่วน ที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณ ภาพ ภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดั บชาติขั้ นพื้ น ฐานของผู้เรียนที่เรียน ในกลุ่มสถานศึก ษาที่ เข้ าสู่ระบบการบริ หารจั ดการ
แนวใหม่สูงขึ้น
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6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่ เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือ
กับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรีย น สถานศึ ก ษา และความต้ อ งการกาลัง แรงงานของประเทศ มี ตั วชี้ วัด ที่ ส าคั ญ เช่ น มี ก ฎหมาย กฎ
ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและ สนองตอบคุณ ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน
ความต้ องการก าลั งแรงงานและสภาพปั ญ หาที่ แ ท้จ ริง ของประเทศ มี รูป แบบ/แนวทาง กลไกการจัด สรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณ วุฒิ จากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ ปฏิบัติงานสนับสนุน
การเรี ยนการสอนเพิ่ มขึ้ น และสถานศึกษามีบุ คลากรทางการศึ กษาท าหน้าที่ ปฏิ บั ติงานสนับ สนุ น การเรีย น
การสอนเพิ่มขึ้น
• กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยสาคัญ หลายประการ ประกอบด้วยสาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความ ชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุ มทุ กกลุ่ม เป้าหมายและทุก ระดับ การศึ กษาการมี ส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒ นาแผนการศึก ษา
แห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ ปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและ สาธารณชนเพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญ ของแผน
การศึกษาแห่ งชาติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนการศึ กษาแห่ง ชาติ และการนาแผนการศึกษา
แห่ง ชาติสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาการ
จัดการศึกษาของชาติ
• แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึ งความสาคัญ และ พร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร และภาคี
ทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทั ศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่างแผน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการ ประจาปีของหน่วยงาน โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทา และติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และ 4) การสร้างช่องทางให้ประชาสังคม
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและ ระดับพื้นที่
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• กำรดำเนินกำรกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการดาเนินการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิ บั ติ โ ดยได้ ร ะบุ บ ทบาทของหน่ ว ยงานในระดั บ ต่ า ง ๆ อาทิ ห น่ ว ยงานส่ ว นกลาง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึ กษาธิ การ เช่น สานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และหน่วยงานอื่นนอกกระทรวง ศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย
สานักงาน ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจัง หวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะทาให้การดาเนิน งานตามแผน เป็นไป อย่างสอดคล้อง รองรับใน
กรอบทิ ศทางเดี ย วกั น และการจั ดการศึ กษาเป็ น ไปตามยุ ทธศาสตร์ และ แนวทาง การพั ฒ นาในช่ ว งเวลา
ที่กาหนด
• กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลเป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละ
หน่วยงานประเมินการดาเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทาง การติดตามประเมินผล
แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) การประเมิน บริบทก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่างดาเนินงาน และ
ประเมินหลังการดาเนินงานตามแผน เสร็จสิ้น 2) วางระบบการประเมินระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่ง ชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิด
การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ างกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หน่ ว ยงานด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้ านงบประมาณ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว นกลางและในพื้ นที่ เพื่ อให้ การติ ดตามประเมิ นผล
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน
5) จั ด เวที ส าธารณะเพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และ 6) น าเสนอ ผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
ที่มา : http://www.onec.go.th
สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
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นโยบำยรัฐบำลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
1. นโยบำยรัฐบำลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร ่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
1.2 นโยบำยรัฐบำลทีเ่ กี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่าง
ด้าว ยาเสพติด
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาสอาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.6 จัดระเบียบสังคม
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นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาด
แคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษี ที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.17 เพิ่ มขี ดความสามารถของผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม ให้ เข้ มแข็ ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ได้
อย่างจริงจัง
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
7.4 เร่งพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ านการขนส่ ง และระบบโลจิ สติ ก ส์ภ ายในอนุ ภู มิ ภ าค และ
ภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย
และพัฒนำและนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก ในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
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นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยึ ด เป็ น กรอบการด าเนิ น งานในการจั ด ท าแผนและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่ นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561–2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย
ที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยั งสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ นอื่ น ๆ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่ วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สังคม
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรั บรื้อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารทรั พยากร โดยมุ่ งปฏิ รูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่ วมมื อ และบู ร ณาการ ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ข องสั ง คมและเป็ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง
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กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีป ระสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่ง ผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่ ง บริ ห ารจั ด การอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป องค์ ก าร รวมทั้ ง พั ฒ นาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับ รื้อ และเปลี่ ยนแปลงระบบการจัด การศึ ก ษาและการเรีย นรู้ โดยมุ่ง ให้ ค รอบคลุม ถึ ง การ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ
จัด การศึกษาทุก ระดับ ทุกประเภท โดยใช้ห ลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง แนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
•

ส่ งเสริม การพั ฒ นากรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท้ อ งถิ่ น และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามความ
ต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
•

พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
•

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
•

จัด การเรีย นรู้ ตลอดชี วิ ต ส าหรับ ประชาชนทุ กช่ ว งวัย เน้ น ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
•

ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
•

ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง
•

ชายฝัง่ ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
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พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน
•

พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands–on Experience)
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
•

พัฒ นาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
•

2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยน้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
•

เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
•

ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
•

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
•

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณ ภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
•

•

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

ศึ ก ษาและปรั บ ปรุ งอั ต ราเงิ น อุ ด หนุ น ค่ าใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
•
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ระดมสรรพกาลั งเพื่ อ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น โรงเรี ยนน าร่อ งพื้ น ที่ น วัต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
•

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณ ลัก ษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
•

ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ส ามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
•

ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
•

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
•

•

สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

•

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ
•

สนับ สนุ นให้ สถานศึกษาเป็ นนิ ติบุ คคล เพื่ อให้ สามารถบริหารจัด การศึกษาที่มี คุณ ภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
•

จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
•

ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณ
•

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ
1. ให้ส่ วนราชการ หน่ วยงานในสัง กัดกระทรวงศึกษาธิก าร น านโยบายและจุดเน้ น เป็ นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึ งถึ ง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1)
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้าซ้อน
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2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมิ นผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาข อง
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณี มี ปั ญ หาในเชิ ง พื้ น ที่ ห รื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และ
ดาเนิน การแก้ไขปัญ หาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง รายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ในลั ก ษณะงานในเชิ ง หน้ า ที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กาหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้ การดาเนิน การเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภ าพอย่างเป็ น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
ที่มา : https://moe360.blog/2020/01/02/นโยบายและจุดเน้น-ศธ/
สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

35

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

36

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
1. นโยบำยรัฐบำลทีเ่ กี่ยวข้อง (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนา
มีบ ทบาทส าคั ญ ในการปลู กฝั งคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต สร้ างสั น ติ สุ ข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร ่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ภู มิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
1.2 นโยบำยรัฐบำลทีเ่ กี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเด็นแรงงานต่างด้าว
ยาเสพติด
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาสอาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.6 จัดระเบียบสังคม
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นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาด
แคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษี ที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.17 เพิ่ มขี ดความสามารถของผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม ให้ เข้ มแข็ ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ได้
อย่างจริงจัง
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
7.4 เร่งพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ านการขนส่ ง และระบบโลจิ สติ ก ส์ภ ายในอนุ ภู มิ ภ าค และ
ภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย
และพัฒนำและนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก ในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
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2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้ำน ได้แก่
2.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ชายแดนและชายฝั่งทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2) การพั ฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิ ตเข้มแข็งยั่ งยื น และส่งเสริ ม
เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พั ฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
2.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
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2.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
2.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
เป้ำหมำย
1. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระ บอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้ นที่พิเศษได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒ นาการจั ดการศึก ษาเพื่ อเสริม สร้างความมั่น คงของสถาบั น หลัก ของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. ยกระดั บคุ ณภาพและส่ งเสริ มโอกาสในการเข้ าถึ งการศึ กษาในเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพั ฒนำกำลังคนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำหมำย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญ จาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้ องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งผลผลิ ต และ
มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
1. ผู้เรีย นมี ทั กษะและคุณ ลัก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื องไทยและทั ก ษะและคุณ ลัก ษณะที่
จาเป็น ในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่ งเรี ยนรู้ สื่ อต าราเรี ยน นวั ตกรรมและสื่ อการเรี ยนรู้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
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6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลั กสู ตรแหล่ งเรี ยนรู้ และสื่อการเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริมคุ ณภาพชีวิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้ อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
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2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึ กษามีความคล่องตัวชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง กับทักษะ
ที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มีคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ผู้ส าเร็จ การศึก ษาทุ กระดั บ/ประเภท ได้ รับ การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
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กลยุทธ์
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทั กษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ /ประเภท
การศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ปรับปรุ งระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ให้ สอดคล้ องกั บหลั กสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
1.5 ส่งเสริม คุณ ธรรม จริย ธรรม และความเป็ น พลเมื องและพลโลก ตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีครูครบ
ตามเกณฑ์มีครูประจาชั้นครบทุกห้องและมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีจรรยาบรรณของวิ ชาชีพรวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่
กลยุทธ์
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้ น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.4 สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร ของกำรพัฒนำประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่ม
จานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ใ นระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ตามความถนั ด และความสนใจ
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
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กลยุทธ์
3.1 เร่ งผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคนสาขาที่ จ าเป็ นต่ อการพั ฒนาประเทศ อาทิ ด้ านวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
3.2 เร่งผลิตและพั ฒ นาสมรรถนะก าลั งคนด้านอาชี วศึ กษาให้ ทั นกั บความเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3 ส่งเสริมภาพลั กษณ์ การอาชีวศึ กษา เร่งปรับค่านิ ยม และวางรากฐานทั กษะอาชีพให้ แก่
ผู้เรียน ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อ ย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่ง เรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการ เด็กพิการและ
ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผล
การเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
กลยุทธ์
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.3 เร่ งสร้ างความเข้ ม แข็ งของระบบการเที ยบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้ เกิ ดผลเป็ น
รูปธรรม อย่างกว้างขวาง
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ กำรศึกษำ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษาเข้ า ถึ ง
ทรั พยากร และระบบเครือข่ ายเทคโนโลยี สารสนเทศอย่ างทั่ วถึ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ มี องค์ ความรู้ เทคโนโลยี
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เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การ
สอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และ
ไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึ กษาของประเทศ ระบบ การ
รายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อ มโยงข้อมู ลการศึกษาทุ กระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ เป็น อกภาพ เป็ น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้ นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กับผู้เรียนอย่ างเพี ยงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจาย อานาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้
กลยุทธ์
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อม
ล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.4 เร่ งส่ งเสริ มให้ ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่วมรั บผิ ดรับชอบในการจั ด การศึ กษา รวมทั้ งสนั บสนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่ วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วน กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา เป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
ที่มา : www.moe.go.th › upload › FileUpload สืบค้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
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ภำรกิจและนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี วศึ ก ษาสู่ ส ากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ กำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนโดย
1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ล ดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุ ค คล การวิ จั ย พั ฒ นา แก้ ปั ญ หารายวิ ท ยาลั ย /รายสาขาวิ ช า การวิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาเชิ ง ระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5) เข้ า ถึ งกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การเลื อ กเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาในเชิ ง รุ ก ซึ่ ง ได้ แ ก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
2) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ
การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนากาลัง คนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
อาทิปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี
ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6) ขยายกลุ่ ม เป้ า หมายอาชี ว ะในโรงเรี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และอาชี ว ะเพื่ อ คน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อ
ชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท.
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ
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2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่ง เสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒ นาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ ายทอดประสบการณ์ จากครูรุ่นพี่ สู่ค รู
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้ม แข็ ง การประกั นคุ ณ ภาพภายใน สนั บ สนุ น ให้ ทุก วิท ยาลัย ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดั บคุ ณภาพสถานศึ กษาขนาดเล็ ก ให้ เป็ นตามวั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดตั้ ง ตาม
ความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่ อการเรี ยนการสอน สนั บสนุ นความพร้ อมในด้ าน Hardware สื่ อการเรี ยน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒ นาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุน ให้ครูทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2) ระดั บ ผู้ เรี ย น ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เรี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ
ห้ อ งเรี ย น สร้ างเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ในอนาคตด้ ว ยกิจ กรรมองค์ ก ารวิช าชี พ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริย ธรรม วิ ถี
ประชาธิ ป ไตย ความมี วิ นั ย เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ความสามารถด้ า นนวั ต กรรม/สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด บนพื้ น ฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3) เตรี ย มผู้ เรีย นสู่ ก ารเป็ น ประชาคม ASEAN โดยการเพิ่ ม จ านวนสถานศึ ก ษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศบริษัทต่างประเทศและในประเทศยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
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4) ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
4.1) ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2) ด้านงบประมาณ ใช้ แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์ ก าร/สมาคมวิ ช าชี พ สภาอุ ต สาหกรรม สภาหอการค้ า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่ าง ๆ ในภู มิ ภาคของโลก ได้ แก่ สาธารณรั ฐประชาชนจีน อิ สลาเอล ญี่ ปุ่ น เดนมาร์ ก
เยอรมัน ฯลฯ
ที่มา : http://www.vec.go.th
สืบค้น เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3
2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญำ :
นักเทคโนโลยี มีคุณธรรม เป็นผู้นาวิชาชีพ
วิสัยทัศน์ :
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล
เอกลักษณ์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ :
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
อัตลักษณ์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ :
ทักษะเด่น เป็นคนดี มีอาชีพ พึ่งตนเองได้
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
ภาคบริการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต
ประชาชน
3. ส่งเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ
4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตกาลังคนกับภาคการผลิตและสถานประกอบการ
5. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
2.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 ได้ ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ของแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย จ านวน
10 วิทยาลัย ภายใต้สถาบัน คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ข้อมูลอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน
3. ข้อมูลสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)
4. ข้อมูลบุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุนการสอน แยกตาม เพศ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา
5. ข้อมูลการเรียนหลักระยะสั้น
6. ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
7. ข้อมู ลการรับนักเรียน/นักศึกษา ปี การศึกษา 2563 – 2566 จากนั้ นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 ประกอบด้วย คณะกรรมกรรมที่ปรึกษา
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(นายกสภาสถาบั น กรรมการสภาสถาบั นซึ่ งเลื อกจากบุ คคล ที่ สอศ.เสนอกรรมการสภาสถาบั น ซึ่ งเป็ นผู้ แทน
บริหารสถานศึกษา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนรองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือ
คณาจารย์ประจา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากเอกชน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองท้องถิ่น) คณะกรรมการดาเนินงาน (ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการวิทยาลัย
ทั้ง 10 แห่ง) คณะกรรมการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ (ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และ
หัวหน้างานวางแผนของแต่ละวิทยาลัย) คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 จัดบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดมความคิ ด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก ร่วมกัน กาหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจ ยุท ธศาสตร์และยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (พ.ศ. 2563 – 2566)
2.2.1 กำรวิเครำะห SWOT สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
สถาบั น มี ก ารระดมความคิ ด เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มภายใน ภายใต้ ห ลั ก McKinsey's 7s
(1. Strategy 2. Structure 3. System 4. Staff 5. Skill 6. Style 7. Shared Values) และปัจจัยแวดล้อมภายนอกสถาบัน
ภายใต้หลัก PEST ซึ่ งประกอบไปด้วย ด้านการเมือง ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านเทคโนโลยี โดยร่วมกันกาหนด
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้
- จุดแข็ง (Strengths)
1. ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
2. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ประสบการณ์สูง
3. อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย
4. โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
- จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
2. บุคลากรสายวิชาการส่วนมากใช้เวลากับงานธุรการ ทาให้มีเวลาในการพัฒนาการสอนน้อยลง
3. ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี
4. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
5. สถานศึกษาบางแห่งอยู่ไกลชุมชน และภาคอุตสาหกรรมทาให้การเดินทางไม่สะดวก
- โอกำส (Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
2. ภาคการผลิตและบริการมีความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
3. สถานประกอบการให้ความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
4. กรอบความร่วมมือ AEC ส่งผลต่อการศึกษาและการลงทุน
- อุปสรรค/ภัยคุกคำม (Threats)
1. เปลี่ยนผู้บริหาร และนโยบายบ่อย
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2. พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนเป็นเกษตรกร/รับจ้าง มีรายได้น้อย
3. โครงสร้างประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง
4. ทัศนคติ/ค่านิยมในสังคมไม่ให้ความสาคัญกับการอาชีวศึกษา
5. สถาบันการศึกษาคู่แข่งทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกจากนั้น สถาบันได้นาข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มาระดมความคิด เพื่อกาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT Matrix ดังนี้
S1 ที่ตั้ง
S2 ควำมรู้ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์
S3 เครือข่ำยควำมร่วมมือ

W1 หลักสูตร
W2 พัฒนำบุคลำกร
W3 งบประมำณ

O1 นโยบำยอำชีวศึกษำ
O2 กำรสนับสนุนจำก
ภำคอุตสำหกรรม
O3 AEC

SO Strategy
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 ความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน
 การประกันคุณภาพ : QA

WO Strategy
 พัฒนาหลักสูตรเชิงรุก
 สมรรถนะบุคลากร
 ระดมทุนจากภายนอก

T1 นโยบำยไม่ต่อเนือ่ ง
T2 โครงสร้ำงประชำกร
T3 คู่แข่งมีมำก

ST Strategy
 สร้างพันธมิตรทางการศึกษา
 PR Branding
 บริการวิชาชีพ

WT Strategy
 ส่งเสริมระบบทวิ/ไตรภาคี
 ประสิทธิภาพการจัดการ
 ธรรมาภิบาล

SW
OT

2.2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-curve
3) โครงการผลิตผู้เรียนเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม First S-curve
4) โครงการผลิตผู้เรียนเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม New S-curve
5) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
กลยุทธ์ที่ 1.2 ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพระยะสั้น
6) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
7) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
8) โครงการแลกเปลี่ยนผู้เรียนกับสถานศึกษาต่างประเทศ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมและมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรพันธุ์ใหม่
1) โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
3) โครงการระดมผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบัน
4) โครงการจัดส่งครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมขีดความสามารถของครูผู้สอนด้านภาษาและเทคโนโลยี
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
6) โครงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี STEM, PLC, PJBL
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและขยำยควำมร่วมมือกับภำคประกอบกำรและเครือข่ำยทำงวิชำกำรทั้งใน
และต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1) โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2) โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการทางานของนักศึกษาทวิภาคี
3) โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
4) โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการอบรมครูฝึก
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนาระหว่างประเทศ
5) โครงการส่งเสริมร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีกับหน่วยงานชั้นนาระหว่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดให้มีระบบคลังปัญญำ (Intelligent Unit) สำหรับอำชีวศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4.1 Big Data & Intelligent Unit
1) โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
2) โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา
3) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ
4) โครงการ One College One Innovation
5) โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลผลงานที่ประสบความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนองตอบชุมชนสังคม
นโยบายการพัฒนาประเทศ
6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะทางการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
ให้แก่ครูผู้สอน
7) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่การผลิตสื่อการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล
8) โครงการ Talent Mobility
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสถำบันอำชีวศึกษำ ให้มรี ะบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ (Modern
Management)
กลยุทธ์ที่ 5.1 ระบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
1) โครงการผู้บริหารพบประชาคม
2) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทางานเป็นทีมตามแนวทาง Thailand 4.0 ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
4) โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5) โครงการพัฒนาและใช้ระบบบริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ประวัติ ควำมเป็นมำ
2.3.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3
พระราชบั ญ ญั ติก ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวั นที่ 26 กุ มภาพั น ธ์ พ.ศ. 2551 ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้าน
วิชาชีพ ระดับฝี มือ ระดับ เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็ นการยกระดั บการศึก ษาวิช าชี พให้สูง ขึ้ น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย
มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ต้องคานึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
การศึกษาในด้านวิชาชีพสาหรับประชาชนวัยเรีย นและวัยทางานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องจนถึงระดับปริญ ญาตรี การมีส่วนร่วมของชุมชน สัง คมและสถานประกอบการในการกาหนด
นโยบายการผลิตและพั ฒนาก าลังคน รวมทั้ งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึ กษา การศึ กษาที่ มี ความยื ดหยุ่ น
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทางานของบุคคล เพื่อเข้ารับ
การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึ ก อบรมวิช าชี พ โดยค านึ งถึ งการประสานประโยชน์ อ ย่ างทั่ ว ถึง และเป็ น ธรรม และการมีร ะบบ
การพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา มี 3 รู ป แบบ ประกอบด้ ว ย 1) การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การจั ด
การศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธี
การศึกษา ระยะเวลา การวัดผลและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา และ
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หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และ
3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ รัฐ วิส าหกิ จ หรือ หน่ วยงานของรัฐ นอกจากนั้ น มาตรา 13 ก าหนดให้ ส ถานศึ กษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้
กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครนายก วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ปราจี น บุ รี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บู ร พาปราจี น
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สระแก้ ว วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ฉะเชิ ง เทรา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จุ ฬ าภรณ์ (ลาดขวาง) วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญการปฏิบัติการสอน
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 16 พระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551 นอกจากนั้นมาตรา 19 กาหนดให้สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเข้าสมทบในสถาบัน เพื่อ
ประโยชน์ ในการวิ จั ย และพั ฒ นามาตรฐานการอาชี วศึ กษาและการฝึ ก อบรมวิ ชาชี พ ได้ และมี อ านาจให้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรีแก่ผู้ที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและสาเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันได้
สถาบั นการอาชี วศึ กษาภาคกลาง 3 สั ง กั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษามี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่ อ ผลิตและพัฒ นา
กาลัง คน ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญ ญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้ง
ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงมีความชานาญในการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพั ฒนามาตรฐาน
การอาชีวศึกษา การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม จัดทาข้อเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนพัฒนาสถาบัน ให้
สอดคล้อง กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน ส่งเสริม
ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
สถานประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ สถาบันเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ การวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดาเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอจัดตั้งงบประมาณ การจัดหารายได้ การบริหารงานงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
ดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา การติ ด ตามตรวจสอบการประเมิ น ผล
การบริ ห ารจั ด การ ของสถาบั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย แผนพั ฒ นาและมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบันและดาเนินการตามที่สภาสถาบันมอบหมายและปฏิบัติงานอื่นใด
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ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของสภาสถาบั น หรื อ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
2.3.2 ที่ตั้ง
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 ประกอบด้ ว ยสถานศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู่ ในเขต 5 จั ง หวั ด
ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจานวน
10 สถานศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สระแก้ ว วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ฉะเชิ ง เทรา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จุ ฬ าภรณ์ (ลาดขวาง) วิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ฉ ะเชิ ง เทรา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สมุ ท รปราการโดยมี
สานักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

คณะกรรมการสภาสถาบันฯ

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ผู้ตรวจสอบภายใน

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

สานักผู้อานวยการสถาบัน

กลุ่มช่วยอานวยการและเลขานุการ
1. งานสารบรรณ
2. งานวิเทศสัมพันธ์
3. งานการตลาด
กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และ
สินทรัพย์
1. งานงบประมาณการเงินและบัญชี
2. งานทรัพย์สิน พัสดุ และอาคาร
สถานที่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
และนิติการ
1. งานบุคลากร ส่งเสริมวินัยและ
ระบบคุณธรรม
2. งานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และความ
ร่วมมืออาชีวศึกษา
กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ
วิ1.ทงานแผนงานงบประมาณ
ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิ
งเทรา วมมือทั้งในและ
2.
งานความร่
ต่างประเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กลุ่มติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ
1. งานติดตามและประเมินผล
2. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจการของสถาบัน
3. งานระบบเครือข่ายและเว็บไซต์

สานักพัฒนากิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
กลุ่มพัฒนากิจการนักศึกษา
- งานพัฒนากิจการนักศึกษา
กลุ่มกิจการพิเศษ
1. งานโครงการพิเศษ
2. งานแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ

สานักอาชีวศึกษาบัณฑิต

กลุ่มมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร
1. งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน
2. งานทะเบียน
3. งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มประกันคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพ

สถานศึกษาในสังกัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
- งานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

กลุ่มเครือข่ายวิชาการ
- งานวารสารทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
IVEC3

1

นายอนันต์ พิมพ์โต่ง

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวนบุคลากรทั้งหมดจาแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

วิทยาลัย

ข้าราชการครู
(1)

ข้าราชการ 38 ค (2)
(2)

ข้าราชการพลเรือน
(3)

พนักงานราชการทั่วไป
(ครู)
(4)

พนักงานราชการทั่วไป
(5)

ครูอัตราจ้าง
(6)

รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รวม

76
27
84
20
114
52
9
60
30
11
483

2
2
3
0
0
1
0
1
0
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
4
20
36
8
7
15
19
22
4
142

1
0
0
0
3
2
0
0
3
0
9

33
9
63
51
63
23
6
34
1
0
283

119
42
170
107
188
85
30
114
56
16
927

(1) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก และ ข (ครู และผู้บริหาร)
(2) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
(3) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
(4) คือ พนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 (1) งานวิชาชีพเฉพาะ (ครู)
(5) คือ พนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 (1) งานประจาทั่วไป
(6) คือ ลูกจ้างชั่วคราว ทาสัญญาจ้างตาแหน่งครู
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ที่

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวนบุคลากรทั้งหมดจาแนกตามตาแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ที่

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รวม

ผู้อานวยการ
(1)

รองผู้อานวยการ
(2)

ครู
(3)

ครูผู้ช่วย
(4)

พนักงานราชการ (ครู)
(5)

ครูอตั ราจ้าง
(6)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
(7)

รวมทั้งสิ้น

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

4
2
4
4
4
4
0
4
3
0
29

59
22
79
15
109
45
8
55
26
10
428

12
2
0
0
0
2
0
0
0
0
16

7
4
20
36
8
7
15
19
22
4
142

33
9
63
51
63
23
6
34
1
0
283

3
2
3
0
3
3
0
1
3
1
19

119
42
170
107
188
85
30
114
56
16
927

(1) (2) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ข
(3) (4) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก
(5) คือ พนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 (1) งานวิชาชีพเฉพาะ (ครู)
(6) คือ ลูกจ้างชั่วคราว ทาสัญญาจ้างตาแหน่งครู
(7) คือ ข้าราชการพลเรืน พนักงานราชการทัว่ ไป ข้าราชการ 38 8 (2)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิทยาลัย

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวนบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ข้าราชการ

ที่

พนักงานราชการทั่วไป/ข้าราชการพล
เรือน/ข้าราชการ 38 ค (2)

พนักงานราชการครู

วิทยาลัย
ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

0

26

50

0

76

0

2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

0

16

11

0

27

3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

0

30

52

2

84

4 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

0

4

16

0

5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

0

63

46

5

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

0

24

27

1

7 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

0

5

4

8 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

0

21

39

9 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

0

15

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

0

5

0

209

รวม

ป.เอก

รวม

6

1

0

0

4

0

0

14

6

20

0

35

114

0

8

52

0

0

9

0

60

15

0

6

0

266

8

ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

รวมทั้งสิ้น
ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

30

3

0

33

0

ป.โท

ป.เอก

รวม

65

54

0

119

7

0

3

0

0

3

0

0

4

0

1

0

0

1

0

9

0

0

9

0

30

11

0

41

0

20

6

3

0

0

9

0

62

1

0

63

6

109

59

2

176

1

0

36

0

0

0

0

0

0

15

5

0

20

0

54

22

0

76

0

0

8

0

0

0

0

0

0

15

5

0

20

0

86

51

5

142

5

1

0

6

0

2

0

0

2

0

19

4

0

23

0

50

32

1

83

0

12

3

0

15

0

0

0

0

0

0

5

1

0

6

0

22

8

0

30

0

17

2

0

19

0

1

0

0

1

0

32

2

0

34

0

71

43

0

114

30

0

20

2

0

22

0

3

0

0

3

12

18

0

0

30

12

56

17

0

85

11

0

4

0

0

4

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

9

7

0

16

483

0

125

16

0 141

6

13

1

0

20

12

205

21

0

238

18

552

304

8

882
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1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ป.โท

ครูอตั ราจ้าง

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวนบุคลากร จาแนกตามวิทยฐานะ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

วิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รวม

ชานาญการ
(1)

ชานาญการพิเศษ
(2)

เชี่ยวชาญ
(3)

ไม่มีวิทยฐานะ
(4)

รวมทั้งสิ้น

32
17
45
10
27
18
1
27
12
8
197

20
3
20
5
39
16
1
22
6
2
134

1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4

23
7
19
5
45
18
7
11
12
1
148

76
27
84
20
114
52
9
60
30
11
483

(1) (2) (3) คือ วิทยฐานะตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 39
(4) คือ ข้าราชการตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก ข ที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
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ที่

แผนรับผู้เรียนระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ปีการศึกษา 2564
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัย
ปวส.

ปริญญาตรี

รวม

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

760

720

150

1,630

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

225

75

-

300

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1,215

1,540

80

2,835

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

860

800

20

1,680

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1,545

833

40

2,040

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา

610

465

40

1,115

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

190

140

20

350

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

740

660

40

1,440

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

140

180

-

320

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

270

100

-

370

6,555

5,513

รวม

390

12,080
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ปวช.

แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัย

1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ปี พ.ศ. / สถานะหลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

เทคโนโลยีไฟฟ้า

2559

2563

25

การบัญชี

2559

2563

25

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2559

2563

25

การจัดการสานักงาน

2558

2563

25

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

2557

2563

25

เทคโนโลยีการผลิต

2. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

4. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
5. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
7. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

หลักสูตรใหม่

2563

ปี 2564 (คน)

25

เทคโนโลยีไฟฟ้า

2557

2563

20

เทคโนโลยียานยนต์

2559

2563

20

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

2558

2563

20

การจัดการสานักงาน

2561

20

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2559

20

เทคโนโลยียานยนต์

2557

เทคโนโลยีการผลิต

2563

20
2563

เทคโนโลยีการเชื่อม

2560

เทคโนโลยีไฟฟ้า

20
2563

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2560

การจัดการสานักงาน
2560

รวม

20
20

2564

เทคโนโลยีไฟฟ้า

20

20
20

390
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3. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี

แผนรับ

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ข้อมูลจานวนผู้เรียน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี

ที่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รวมทั้งสิ้น

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

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

ป.ตรี
45
0
63
13
0
83
23
193
0
28
448

รวมทั้งสิ้น
4,622
688
2,906
2,405
199
4,667
1,026
2,773
656
3,512
23,454
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวนผู้เรียน ระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
วิทยาลัย
ประเภทวิชา / ระดับการศึกษา

เทคนิค
นครนายก

การอาชีพ
นครนายก

เทคนิค
ปราจีนบุรี

เทคนิค
สระแก้ว

เทคนิค
สมุทรปราการ

อาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา

เทคนิคบูรพา
ปราจีน

เทคนิค
ฉะเชิงเทรา

เทคนิคจุฬาภรณ์
(ลาดขวาง)

เกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา

รวมทั้งสิ้น

อุตสาหกรรม
ระดับ ปวช.

898

371

2,011

1,622

1,731

-

340

1,897

409

-

9,279

ระดับ ปวส.

538

69

1,212

708

741

-

377

946

270

-

4,861

ระดับ ป.ตรี

63

59

28

45

-

-

63

-

-

258

440

3,282

2,358

2,517

-

717

2,906

679

-

14,398

-

-

-

-

-

454

-

-

-

-

139

รวม

1,499

-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
101

-

-

126

227

ระดับ ปวส.

29

-

-

47

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

-

173

269

21

-

-

-

-

593

ระดับ ปวช.

392

158

580

563

927

1,005

110

-

-

ระดับ ปวส.

442

42

516

362

369

499

160

-

130

-

-

-

13

23

-

964

200

1,120

925

1,296

1,517

293

-

ระดับ ปวช.

23

-

-

12

204

255

-

-

-

-

494

ระดับ ปวส.

24

-

-

-

-

77

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

-

-

12

204

332

-

-

-

-

595

ระดับ ป.ตรี
รวม

21

พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

ระดับ ป.ตรี
รวม

24

71
9

-

-

9

71

3,806
2,399
190
6,395

ศิลปกรรม

ระดับ ป.ตรี
รวม
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ระดับ ปวช.

ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวนผู้เรียน ระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
วิทยาลัย
ประเภทวิชา / ระดับการศึกษา

เทคนิค
นครนายก

การอาชีพ
นครนายก

เทคนิค
ปราจีนบุรี

เทคนิค
สระแก้ว

เทคนิค
สมุทรปราการ

อาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา

เทคนิคบูรพา
ปราจีน

เทคนิค
ฉะเชิงเทรา

เทคนิคจุฬาภรณ์
(ลาดขวาง)

เกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา

รวมทั้งสิ้น

คหกรรม
ระดับ ปวช.

-

ระดับ ปวส.

-

-

ระดับ ป.ตรี

-

-

-

-

-

-

16

110

44

รวม

16

73
37

44

140

297

-

-

-

-

570

28

86

-

-

-

-

151

-

-

-

-

-

-

168

383

-

-

-

-

721

-

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดับ ปวช.

83

-

99

-

148

127

ระดับ ปวส.

50

-

56

-

20

25

16

-

-

473

-

-

-

151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133

-

155

-

168

152

16

-

-

-

624

ระดับ ปวช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

45

ระดับ ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

83

รวม
เกษตรกรรม

ระดับ ป.ตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128

128

รวม ปวช.

1,497

545

2,763

2,367

3,377

1,684

466

1,897

409

116

15,121

รวม ปวส.

1,083

111

1,821

1,117

1,200

708

537

946

279

83

7,885

รวม ป.ตรี

193

83

28

45

13

23

63

-

-

รวมทั้งสิ้น

2,773

4,667

3,512

4,622

2,405

1,026

2,906

688

199

656

448
23,454

พ.ศ.พ.ศ.
าปีงบประมาณ
าปีงบประมาณ
าร ประจ
บัติกบารัติกประจ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
25642564
| 68 | 69

ระดับ ป.ตรี

-

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

70

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564
26,419,915

24,661,559

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนข้าราชการ

-

735,546

1.2 พนักงานราชการ

1,382,080

1,490,328

1.3 ลูกจ้างชั่วคราว

690,000

698,280

2,072,080

2,924,154

14,554,000
985,600
890,881

15,026,845
1,111,500
1,067,800

1,119,000

410,400

520,000

2,100,860

18,069,481

19,717,405

รวมงบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
รวมงบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
4. งบอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่นๆ
6. สารองเพือ่ สนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์

2,153,354
2,153,354
120,000
2,205,000
1,800,000

120,000
1,400,000
500,000

หมายเหตุ
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ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ประมาณการรายรับ
1.1 เงินรายได้ของสถาบัน
1.1.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63)
1.1.2 รายรับที่คาดว่าจะได้
1.2 เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ

24,661,559 บาท

100.00 %

14,152,825 บาท

57.39 %

2,038,000

บาท

12,114,825

บาท

10,508,734 บาท

1.2.1 งบบุคลากร

2,225,874

บาท

1.2.2 งบดาเนินงาน

6,762,860

บาท

1.2.3 งบลงทุน
1.2.4 งบอุดหนุน
1.2.5 งบรายจ่ายอื่นๆ
2. ประมาณการรายจ่าย

-

42.61 %

บาท

120,000

บาท

1,400,000

บาท

24,661,559 บาท

100.00 %

3.1 งบบุคลากร

2.1 งบบุคลากร

2,924,154

บาท

11.86 %

3.2 งบดาเนินงาน

2.2 งบดาเนินงาน

17,616,545

บาท

71.43 %

บาท

0.00 %

120,000

บาท

0.49 %

2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน

3,500,860

บาท

14.20 %

2.6 งบสารองเพื่อสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์

500,000

บาท

2.03 %

2.3 งบลงทุน
2.4 งบอุดหนุน

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

72

ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ต.ค. 63 - เม.ย. 64)

448

คน

1.2 ภาคเรียนที่ 1/2564 (พ.ค. - ต.ค. 64)

504

คน

14,152,825

บาท

100.00 %

2,038,000

บาท

14.40 %

12,114,825

บาท

85.60 %

3,427,200
2,570,400

บาท
บาท

3,619,625
100,800
151,200
75,600
75,600
151,200
95,200
190,400
476,000
190,400
285,600
100,800
504,000
100,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. ประมาณการรายจ่าย

14,152,825

บาท

100.00 %

3.1 งบบุคลากร

698,280

บาท

4.93 %

10,853,685

บาท

76.69 %

10,456,285
397,400
-

บาท
บาท
บาท
บาท

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63)
2.2 รายรับที่คาดว่าจะได้
2.2.1 ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต ทฤษฎี
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต ปฏิบัติ
2.2.2 ค่าธรรมเนียม
- ค่าบารุงการศึกษา
- ค่าสมัคร
- ค่าทะเบียนแรกเข้า
- ค่าบัตรนักศึกษา
- ค่าคู่มือนักศึกษา
- ค่าปฐมนิเทศ
- ค่าบารุงสุขภาพ, ห้องพยาบาล
- ค่าบารุงห้องสมุด
- ค่าสารสนเทศ
- ค่ากิจกรรมวิทยาลัย
- ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
- ค่าตรวจสุขภาพ
- ค่าประกันของหาย
- ค่าประกันอุบัติเหตุ

3.2 งบดาเนินงาน
-

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

3.3 งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งปลูกสร้าง

3.4 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
- โครงการตามแผนงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

3.5 งบรายจ่ายอืน่
- สารองโครงการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์

-

บาท

-

บาท
บาท

2,100,860

บาท

2,100,860

บาท

500,000

บาท

500,000

บาท

0.00 %

14.84 %

3.53 %
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ตารางประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
รายการงบประมาณ

หมายเหตุ

จานวนเงิน

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนข้าราชการ

601,146

- ค่าตอบแทน

67,200

- ค่าวิทยฐานะ

67,200

1.2 เงินเดือนลูกจ้างประจา

-

1.3 ค่าจ้างพนักงานราชการ
รวมงบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณกลาง

1,490,328
2,225,874
จัดสรรงวดที่ 1

จัดสรรงวดที่ 2

จัดสรรงวดที่ 3

ประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณการ

รวม

1,421,965

2,843,929

473,988

4,739,882

2.2 ค่าใช้สอย

157,763

315,527

52,588

525,878

2.3 ค่าวัสดุ

308,580

617,160

102,860

1,028,600

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

123,120

246,240

41,040

410,400

17,430

34,860

5,810

58,100

2,028,858

4,057,716

676,286

6,762,860

2.5 ค่าสมทบประกันสังคม
รวมงบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์

-

-

-

-

3.2 ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000

-

-

120,000

120,000

-

-

120,000

1,275,000

-

-

1,275,000

125,000

-

-

125,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

1,400,000

-

-

1,400,000

รวมทั้งสิ้น

5,774,732

รวมงบลงทุน
4. งบอุดหนุน
4.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
รวมงบอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่นๆ
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษา

ด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม Innovative Technology
ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาฯ

4,057,716

676,286

10,508,734
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ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณ
หมวดรายจ่าย

รวมงบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ
2,225,874

6,762,860

-

120,000

รวม งปม. รายได้สถาบัน รวมทั้งสิ้น

1,400,000 10,508,734

14,152,825

24,661,559

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนข้าราชการ

601,146

-

-

-

-

601,146

-

601,146

- ค่าตอบแทน

67,200

-

-

-

-

67,200

-

67,200

- ค่าวิทยฐานะ

67,200

-

-

-

-

67,200

-

67,200

1.2 เงินเดือนลูกจ้างประจา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 พนักงานราชการ

1,490,328

1,490,328

-

1,490,328

1.4 ค่าจ้างชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

626,280

626,280

- ค่าครองชีพ

-

-

-

-

-

-

72,000

72,000

-

-

-

-

2,225,874

698,280

2,924,154

รวมงบบุคลากร

2,225,874

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

-

4,570,560

-

-

-

4,570,560

10,456,285

15,026,845

2.2 ค่าใช้สอย

-

714,100

-

-

-

714,100

397,400

1,111,500

2.3 ค่าวัสดุ

-

1,067,800

-

-

-

1,067,800

-

1,067,800

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

-

410,400

-

-

-

410,400

-

410,400

-

6,762,860

-

6,762,860

รวมงบดาเนินงาน

10,853,685

17,616,545

3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000

-

120,000

-

120,000

-

-

-

120,000

-

120,000

-

120,000

-

-

-

-

1,400,000

1,400,000

2,100,860

3,500,860

-

-

-

-

1,400,000

1,400,000

2,100,860

3,500,860

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

รวมงบลงทุน

-

4. งบอุดหนุน
4.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยี
รวมงบอุดหนุน
5. โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
5.1 โครงการตามแผนงานเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
รวมรายจ่ายโครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระ
ของหน่วยงาน
6. งบสารองเพื่อสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์
6.1 สารองโครงการรองรับ นโยบาย
ยุทธศาสตร์
รวมงบสารองเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ยุทธศาสตร์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
แหล่งรายจ่าย
ที่

เงินงบประมาณ

รายการ
งบบุคลากร
รวมงบประมาณรายจ่าย

งบดาเนินงาน

2,225,874

งบลงทุน

6,762,860

งบอุดหนุน
-

งบรายจ่ายอืน่ ๆ

120,000

1,400,000

งปม.รวมทั้งสิ้น
10,508,734

รวมทั้งสิ้น

รายได้สถาบัน
14,152,825

24,661,559

1 งบบุคลากร
1.1 ข้าราชการ
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ

601,146

-

-

-

-

601,146

-

601,146

1.1.2 ค่าตอบแทน

67,200

-

-

-

-

67,200

-

67,200

1.1.3 ค่าวิทยฐานะ

67,200

-

-

-

-

67,200

-

67,200

1,490,328

-

-

-

-

1,490,328

-

1,490,328

1.2 พนักงานราชการ
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ลูกจ้างชั่วคราว
1.3.1 เงินเดือน

-

-

-

-

-

-

626,280

626,280

1.3.2 ค่าครองชีพ

-

-

-

-

-

-

72,000

72,000

-

-

-

-

2,225,874

698,280

2,924,154

-

150,000

-

-

-

150,000

2.1.2.1 ตาแหน่งผู้อานวยการ

-

831,600

-

-

-

831,600

-

831,600

2.1.2.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการ

-

1,458,240

-

-

-

1,458,240

-

1,458,240

2.1.2.3 ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ

-

390,120

-

-

-

390,120

-

390,120

2.1.3.1 ตาแหน่งผู้อานวยการ

-

360,000

-

-

-

360,000

-

360,000

2.1.3.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการ

-

480,000

-

-

-

480,000

-

480,000

2.1.3.3 ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ

-

134,400

-

-

-

134,400

-

134,400

รวมงบบุคลากร

2,225,874

2 งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
150,000

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน

2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารสถาบัน
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2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
แหล่งรายจ่าย
ที่

เงินงบประมาณ

รายการ
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่ ๆ

งปม.รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

รายได้สถาบัน

2.1.4 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
2.1.4.1 ค่าตอบแทนประชุมสภาสถาบัน
- ค่าเบีย้ ประชุมนายกสภาสถาบัน

-

24,000

-

-

-

24,000

-

24,000

- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสภาสถาบัน

-

211,200

-

-

-

211,200

-

211,200

-

15,000
216,000
300,000
-

-

-

-

15,000
216,000
300,000
-

10,456,285

15,000
216,000
300,000
10,456,285

-

4,570,560

-

-

-

4,570,560

10,456,285

15,026,845

2.2.1.1 ค่าพาหนะเดินทาง

-

252,000.00

-

-

-

252,000

-

252,000

2.2.1.2 ค่าทีพ่ ัก

-

292,800.00

-

-

-

292,800

-

292,800

2.2.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

-

30,000.00

-

-

-

30,000

-

30,000

-

50,000.00

-

-

-

50,000

-

50,000

2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-

31,200.00

-

-

-

31,200

2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.5.1 ค่าสมทบประกันสังคมร้อยละ 5

-

58,100

-

-

-

58,100

35,000

93,100

2.2.5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

2.2.5.3 ค่าประกันของเสียหาย

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.5.4 ค่าถ่ายเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.2 ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการ
- ค่าเบีย้ ประชุมประธานอนุกรรมการ
- ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการ
2.1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
2.1.6 ค่าสอนพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

2.2.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่

212,400

243,600

2.2.5 ค่าใช้สอยอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

-

714,100

714,100

397,400

1,111,500
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2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
แหล่งรายจ่าย
ที่

รายการ

เงินงบประมาณ
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่ ๆ

งปม.รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

รายได้สถาบัน

2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุการศึกษา

-

2.3.4 วัสดุสานักงาน

-

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

2.3.6 วัสดุก่อสร้าง

-

2.3.7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

923,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.9 วัสดุงานบานงานครัว

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.10 วัสดุยานพาหณะและขนส่ง

-

-

-

-

-

-

-

-

144,000

923,800
144,000

-

923,800
144,000

-

1,067,800

-

-

-

1,067,800

-

1,067,800

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

-

282,400

-

-

-

282,400

-

282,400

2.4.2 ค่าน้าประปา

-

36,000

-

-

36,000

-

36,000

2.4.3 ค่าโทรศัพท์

-

15,000

-

-

-

15,000

-

15,000

2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข

-

30,000

-

-

-

30,000

-

30,000

30,000

-

-

-

30,000

-

30,000

-

17,000

-

-

-

17,000

-

17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

-

410,400

-

-

-

410,400

-

410,400

รวมงบดาเนินงาน

-

6,762,860

-

-

-

6,762,860

รวมค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

2.4.6 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

10,853,685

17,616,545

3 งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมงบลงทุน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 77

2.4.5 ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
แหล่งรายจ่าย
ที่

เงินงบประมาณ

รายการ
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่ ๆ

งปม.รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

รายได้สถาบัน

4 งบอุดหนุน
4.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

-

-

-

120,000

-

120,000

-

120,000

-

-

-

120,000

-

120,000

-

120,000

-

-

-

-

1,168,890

1,168,890

1,675,880

2,844,770

-

-

-

-

106,110

106,110

88,600

194,710

-

-

-

-

75,000

75,000

50,000

125,000

-

-

-

-

50,000

50,000

123,080

173,080

5.5 แผนงานพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)

-

-

-

-

-

-

163,300

163,300

รวมรายจ่ายโครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน

-

-

-

-

2,100,860

3,500,860

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

รวมงบอุดหนุน
5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
5.1 แผนงานผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New
S-curve, Thailand 4.0
5.2 แผนงานยกระดับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
5.3 แผนงานพัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาค
ประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
5.4 แผนงานจัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit)
สาหรับอาชีวศึกษา

1,400,000

6 6. งบสารองเพือ่ สนับสนุนนโยบบาย ยุทธศาสตร์
6.1 สารองโครงการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์
รวมงบสารองเพือ่ สนับสนุนนโยบบาย ยุทธศาสตร์
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1,400,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
แหล่งรายจ่าย
เงินงบประมาณ
งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน

รวมงบประมาณรายจ่าย

-

-

1. แผนงานผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
-

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ งปม.รวมทั้งสิ้น

รายได้สถาบัน

รวมทั้งสิ้น

ประกันคุณภาพการศึกษา

รายการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.
สถาบันการอาชีวศึกษา
กลุ่มจังหวัด

ที่

สนองนโยบาย

-

-

1,400,000

1,400,000

2,100,860

3,500,860

-

-

347,090

347,090

32,610

292,500

292,500

-

292,500

✓ ✓ ✓ ✓

379,700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.2 โครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสูอ่ นาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี

-

-

-

-

1.3 โครงการวันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

-

-

-

-

-

-

25,000

25,000

✓ ✓ ✓

1.4 โครงการอบรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

-

-

-

91,500

91,500

-

91,500

✓ ✓ ✓ ✓

1.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

-

-

-

-

-

-

9,750

9,750

✓ ✓ ✓

1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

-

-

-

-

1.7 โครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 และ
ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

-

-

-

-

-

140,400

1.8 โครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

-

-

-

-

-

72,120

72,120 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.9 โครงการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1.10 โครงการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
1.11 โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

-

-

-

-

-

396,000

396,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12 โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

-

-

-

-

*281,960

*281,960

2. แผนงานยกระดับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงสูส่ ังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล

-

1,168,890

1,168,890

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สร้างสรรค์องค์กร"
2.2 โครงการอบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์

437,800

*

*

-

1,000,000
1,675,880

437,800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
140,400

✓ ✓ ✓ ✓

* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
1,000,000

✓ ✓ ✓ ✓

*281,960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2,844,770
✓ ✓ ✓ ✓

-

-

-

-

81,110

81,110

-

81,110

-

-

-

-

25,000

25,000

-

25,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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รวม

437,800

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แหล่งรายจ่าย
ที่

รายการ
งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่นๆ

งปม.รวมทั้งสิ้น รายได้สถาบัน

กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.
สถาบันการอาชีวศึกษา
กลุ่มจังหวัด

เงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

ประกันคุณภาพการศึกษา

สนองนโยบาย

75,900

75,900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12,700

12,700

88,600

194,710

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

-

*

*

-

* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

-

-

25,000

25,000

-

25,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

-

-

-

75,000

75,000

50,000

-

-

-

-

*153,000

*153,000

-

4.2 โครงการการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและ
บทความจากนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์

-

-

-

-

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106,110

3.1 โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
3.2 โครงการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวนสถาน
ประกอบการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน
3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ

-

-

-

-

-

-

4.1 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี

2.3
2.4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสูร่ ะบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
รวม

106,110

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3. แผนงานพัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

รวม

✓ ✓ ✓ ✓

125,000

4.4 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒวิ ิชาชีพ
รวม

-

-

-

-

*149,400

*149,400

50,000

50,000

50,000

50,000

123,080
123,080

*153,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

123,080

✓ ✓ ✓ ✓

*149,400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
173,080
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4. แผนงานจัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
แหล่งรายจ่าย
ที่

รายการ
งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ

งปม.รวมทั้งสิ้น รายได้สถาบัน

รวมทั้งสิ้น

ประกันคุณภาพการศึกษา

เงินงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.
สถาบันการอาชีวศึกษา
กลุ่มจังหวัด

สนองนโยบาย

5. แผนงานพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)
5.1 โครงการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
5.2 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

** 475,800

-

-

-

** 475,800

-

** 475,800

✓ ✓ ✓ ✓

-

** 385,200

-

-

-

** 385,200

-

** 385,200

✓ ✓ ✓ ✓

5.3 โครงการประชุมคณะกรรมการผูอ้ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
5.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ (executive information
system)
5.5 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

-

** 850,000

-

-

** 850,000

-

** 850,000

✓ ✓ ✓ ✓

* 100,000

-

* 100,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.6 โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.7 โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาน่าอยู่ น่าทางาน

* 100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓ ✓ ✓ ✓

-

-

-

-

-

-

63,300

63,300

✓ ✓ ✓ ✓

100,000

100,000

✓ ✓ ✓ ✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ต่อเติมห้องเก็บเอกสารทางราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-

-

-

-

-

-

-

-

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-

-

-

-

-

-

-

-

- ปรับปรุงและบารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

-

-

-

-

-

-

-

-

- ปรับปรุงอาคารสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
หมายเหตุ : * บูรณาการแผนงานและงบประมาณเข้ากับโครงการตามนโยบายของ สอศ.

** งบประมาณในโครงการที่ 5.1 - 5.3 แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

163,300

163,300
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- จัดซือ้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
- ซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

ภาคผนวก

โครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0
…………………………………..…………………………………………………………….

แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology)
ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0
ลักษณะโครงการ : (√ ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่ เริ่มดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทโครงการ : (√ ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
แผนที่ 4
ความสามารถในการ ประเด็นอุตสาหกรรมและ
แข่งขัน
บริการ

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ด้าน
ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย.

แผนการปฏิรูปประเทศ
-

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบตั ิราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564
ข้อ
เรื่อง
1.อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational
-พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
Education Eco-System : TVE2S)
ความต้องการของประเทศ
2.พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality)

-ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ
ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

3.แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกกาลังสอง -ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกกาลัง
สอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศวรรษที่ 21

1

๑. หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาตามนโยบายหลักและพันธกิจของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับโลกาภิ วัฒน์เพื่อจะพัฒนา บุคลากร
ด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็นฟันเฟืองตัวสาคัญในการพัฒนาบ้านเมือง การจัดการเรียน
การสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการซึ่ง เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โดยรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และกาลังแรงงานในสถานประกอบการ ได้มีโอกาสรับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
หรือสมรรถนะวิชาชีพ ที่จะเป็น ผลผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ แผนการศึกษาชาติ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี ดังนั้น หลักสูตรอาชีวศึกษาจะเป็นพลวัต ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะ
เป็นผลต่อศักยภาพกาลังอาชีวศึกษาที่สาคัญของประเทศ ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้ประเทศ โดยจะต้องก้าวทันกับวิทยาการเทคโนโลยี และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ที่จะเป็น Digital
Hub ดังนั้น จึงมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง และสาขา
ขาดแคลน (สาขาใหม่) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ที่บูร ณาการให้ เกิด ผลสัมฤทธิ์ ที่ สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิวิ ชาชีพ สาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และสถานประกอบการ
2.2 ยกระดับและพัฒนามาตรฐานสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนทางวิชาการ
ให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) และระเบียบ กฎหมาย และมีศักยภาพตามเกณฑ์การจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
วิชาชีพ
2.3 พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง แรงงานทั ก ษะสู ง ตาม
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึง
ผลักดันให้สถาบันการอาชีวศึกษามีศักยภาพตรงตามเกณฑ์การรับรองจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน
1. จานวนนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ปวส.จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ 5,800 คน
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. จ านวนนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาสายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร จาก 5,200 คน
สถานศึกษาสังกดสถาบันการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ผู้ บ ริ ห าร ครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจากสถานศึ กษาสั ง กั ดสถาบั นการ 345 คน
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ครู ฝึ ก ในสถานประกอบการภาคอุ ต สาหกรรมและบริก าร ที่ ท าความร่ วมมือ ในการจัด 460 คน
การศึกษาร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภายนอกอุตสาหกรรมและบริการ เสริมสร้างองค์ 920 คน
ความรู้ทักษะที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
6. ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ 920 คน
2

4. ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
1.จานวนนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ปวส.จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จานวน
5,800 คน

2.จ านวนนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาสายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร จาก
สถานศึกษาสังกดสถาบันการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5,200 คน

3.จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 23 หลักสูตร
และระดับปริญญาตรี (ทลบ.)
4.สัดส่วนของนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา ที่ผ่านการฝึก
ทักษะพัฒนาศักยภาพ เสรอมสร้างสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมกรับการทดสอบคุ ณวุฒิ
วิชาชีพ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301)
ชื่อตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จานวนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
5,800 คน

เชิงปริมาณ : จานวนของผู้เรียนอาชีวศึกษระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษา

5,200 คน

เชิงปริมาณ : จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

23 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา ที่
ผ่านการฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพ เสรอมสร้างสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมกรับการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ร้อยละ 80
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6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)
1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ และ 1.1 กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพใน หลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับการพัฒนา
สาขาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
1.2 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
2 ยกระดับศักยภาพสถาบัน
2.1 ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนาของครู
การอาชีวศึกษาทั้งในด้าน
/คณาจารย์
การพัฒนาผู้บริหาร ครู
2.2 จัดหาทุนสาหรับงานวิจัยของครู
ครูฝึกในสถานประกอบการ /คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาให้
2.3 ยกระดับด้านการวิจัย(วารสารการวิจัยที่
สามารถจัดการศึกษา
อยู่ในฐานข้อมูล
หลักสูตรอุตสาหกรรม
2.4 ยกระดับด้านการวิจัย (วารสารการวิจัยที่
เป้าหมายได้อย่างมี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ประสิทธิภาพ
2.5 ยกระดับความสามารถครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
2.6 ยกระดับความสามารถผู้บริหาร
2.7 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน
2.8 ยกระดับศักยภาพผู้อานวยการสานัก
ในสถาบันการอาชีวศึกษา
2.9 ยกระดับศักยภาพผู้อานวยการวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
2.10 ยกระดับความสามารถด้านภาษา
(CEFR)/ข้อสอบมาตรฐาน
2.11 ยกระดับการบริหารจัดการของบุคลากร
ในสถาบันการอาชีวศึกษา
2.12 ยกระดับการบริหารจัดการด้านกฎหมาย
/อนุบัญญัติ
2.13 ยกระดับผู้ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.14 ยกระดับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.15 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ
สถาบัน)
2.16 ส่งเสริมการประกับคุณภาพภายใน(ระดับ
หลักสูตร

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
( ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
( √ ) โอนจัดสรรให้สถาบัน

( ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
(√ ) โอนจัดสรรให้สถาบัน
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ที่

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ

2.17 ยกระดับการบริหารจัดการภาระงานสอน
(จัดทาเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอน
2.18 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบัน
2.19 การประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2.20 การประชุมวิชาการของนักศึกษา
3 สนับสนุนการดาเนินการเพื่อ 3.1 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
จัดตั้งสถาบันการ
3.2 การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบ 3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริม
สนับสนุน เตรียมความ
พร้อมรับการทดสอบ
มาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

( ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
( √ ) โอนจัดสรรให้สถาบัน

๗. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ
ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โครงการ ยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
รายการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative
Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0
ประเภทงบ ( ) งบดาเนินงาน ( ) งบเงินอุดหนุน ( √ ) รายจ่ายอื่น
จานวนเงินงบประมาณ 29,316,400 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ
สานัก/ศูนย์/หน่วย ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายศิริ จันบารุง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081-982-2084
ชื่อ – นามสกุล นายอนันต์ พิมพ์โต่ง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081-453-2152
9. ระยะเวลาและพื้นที่ดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน : เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
พื้นที่ดาเนินงาน : ( ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนราชดาเนินนอก)
( ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนรามอินทรา)
( ) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(√ ) สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ ตอบสนองตัวชี้วัดแนวทางในการเพิ่มความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับที่ 60
10.2 มีหลักสูตรวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากาลังแรงงานทักษะสูง
คุณลักษณะทีต่ รงตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการของสถานประอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ
10.3 ส่งเสริมการพัฒนาประเทศในภาพรวม สู่เป้าหมาย นโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบัน ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
เข้าสู่ THAILAND 4.0
11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการดาเนินงาน
11.1 ประเมิน ความสาเร็จของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ในการประเมินประสิทธิผลโครงการ
11.2 ประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดาเนินงานจากคณะกรรมการที่สถาบันการอาชีวศึกษาแต่งตั้งมอบหมาย
11.3 ประเมินคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโดยรูปแบบดังนี้
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบบสอบถาม แบบสารวจ
- ประเมินคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลเช่น
แบบทดสอบ แบบสังเกตุพฤติกรรมและการสัมภาษณ์เป็นต้น
12. การรายงานผลการดาเนินงาน
12.1 รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSCR) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (รายงานทุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด)
12.2 รายงานให้สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ทุกสิ้นเดือน และรายไตรมาส
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โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
……………………………….….………………………………………………….

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่ อ โครงการ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. กิจกรรมย่อย ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. สถานที่ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
๔. ผู้รับผิดชอบ สานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๕. ระยะเวลา มิถุนายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๔
๖. ตอบสนองนโยบาย
 มติคณะรัฐมนตรี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กลุ่มจังหวัด
 อื่นๆ
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่.....................................
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่......................................
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (ใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข)
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไขความรู้
 เงื่อนไขคุณธรรม
๗. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้ านวิชาชีพและเทคโนโลยีไ ด้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจั ย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรั ฐบาลที่มุ่งหน้าผลิตกาลังคนด้านกึ่งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและ
เทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นกาลังของประเทศชาติ
เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างของระดับการศึกษาอื่นๆ ทั้งด้านระบบ
การศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยทาให้นักศึกษามีความเข้าใจมีความ
พร้อมและมีความตระหนักในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติและสร้างทัศนคติที่ดีด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบัน
การอาชี วศึกษาภาคกลาง ๓ โดยฝ่ายพั ฒ นากิจการนั กศึกษาและงานอาชีวศึ กษาบั ณ ฑิต จึง จัดโครงการ
ปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๔ เพื่ อเป็น การแนะนาข้อมู ลพื้ นฐานในการดาเนิ นชี วิต
ร่วมกับผู้อื่น และประพฤติตนได้ถูกต้องตลอดการเป็นนักศึกษาและเป็น การช่วยให้นั กศึกษา มีความพร้อ ม
อั น เป็ น รากฐานส าคั ญ ที่ จ ะเตรี ย มตั ว เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การแนะน าบุ ค ลากร
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้ได้รู้จักอีกด้วย
๘. วัตถุประสงค์
๘.๑ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้และเข้าใจนโยบายวัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๒. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขอบข่ายของหลักการวิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่างๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๔ เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กศึ กษาใหม่ ได้ รู้ จั กคุ้ นเคยกั บผู้ บริ หาร ครู อาจารย์ และบุ คลากรของสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๙. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๙.๑ เชิงปริมาณ
๙.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี จานวน ๔๑๖ คน ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนั กศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๑.๒ คณะผู้บ ริห าร ครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และบุค ลากรของสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖๐ คน
๙.๒ เชิงคุณภาพ
๙.๒.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนได้มีความรู้มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินชีวิตในสถาบั น
ได้อย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๙.๒.๒ นักศึกษาใหม่มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและมีความเป็นผู้นาพร้อมทั้ง เรียนรู้อยู่
ด้วยได้ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๙.๒.๓ นักศึกษามีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีความรักความสามัคคีในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๙.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่ งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๑๐. วิธีการดาเนินการ
๑๐.๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนิ น งานโครงการปฐมนิเทศนัก ศึก ษาใหม่ ระดั บ ปริญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐.๒ เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐.๓ จั ดโครงการปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาใหม่ ระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิบั ติ การ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐.๔ สรุปผลการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๑. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
พ.ศ ๒๕๖๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๒. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดื อ น มิ ถุ น ายน ๒ ๕ ๖ ๔ – เดื อ น สิ ง หาคม ๒ ๕ ๖ ๔ ณ สถาน ศึ ก ษาใน สั ง กั ด สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๑๓. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๓๗๙,๗๐๐ บาท
- งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๗๙,๗๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๑๓.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คน x ๒ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท)
รวม ๗,๒๐๐ บาท
๑๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๓.๓ ค่าอาหาร
๑๓.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๘๐ บาท
(๔๗๖ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)
รวม ๘๕,๖๘๐ บาท
๑๓.๓.๒ ค่าอาหารเย็น มื้อละ ๒๕๐ บาท
(๔๗๖ คน x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)
รวม ๑๑๙,๐๐๐ บาท
๑๓.๓.๔ ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๕๐ บาท
(๔๗๖ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)
รวม ๔๗,๖๐๐ บาท
๑๓.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม 115,220 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๓๗๙,๗๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๔. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๕.๑ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้
ไว้ถึงรุ่นต่อไป
๑๕.๒ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อโครงการ : สร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี
2. สถานที่ : สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
3. ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
4. กาหนดการ : 15 มีนาคม 2564
5. ความสอดคล้องกับนโยบาย
☒ นโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
☒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
☒ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
☒ มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
☒ พอประมาณ ☒ มีเหตุผล
☒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
☒ เงื่อนไขความรู้ ☒ เงื่อนไขคุณธรรม
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 ได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษา
ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ถือเป็นบัณ ฑิตรุ่นที่สาม เพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท ในสังคม ให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและสร้างความเจริญ รุ่งเรืองให้กับ
ประเทศ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้ความสาคัญ ในคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันฯเป็นอย่างยิ่ง
สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง 3 จึ ง จั ด โครงการปั จ ฉิ ม นิ เทศขึ้ น เพื่ อ เสริม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจ
และพร้อ มที่จะรับ ใช้สั งคมในชื่อ บั ณ ฑิต นักปฏิบั ติ และสร้างชื่ อเสียงสถาบั นการอาชีวศึก ษาภาคกลาง 3
ให้เป็นเลิศในด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชาติ สืบต่อไปในภายภาคหน้า
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา ให้แก่ผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
7.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตหลังจากสาเร็จการศึกษา
7.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดสายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งในสถาบันฯ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด
จานวน
8.1.2 ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ/สถานศึกษาในสังกัด จานวน
8.1.3 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในสิ้นปีการศึกษา 2562 จานวน

40 คน
50 คน
219 คน

8.1.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 191 คน
8.1.5 สื่อมวลชน
จานวน
10 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
510 คน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2564
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1.นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 เกิดความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของ
การเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา
8.2.2. นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีทักษะแนวคิดสาหรับการประกอบอาชีพหรือ
ในชีวิตประจาวันดีขึ้น
8.2.3.สร้างความรู้จักกันภายในสาขาเดียวกันหรือภายนอกสาขา เพื่อให้สามารถพึ่งพากันได้ในอนาคต
9. แผนการดาเนินการ
พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
10. งบประมาณ
โครงก าร สร้ า งพ ลั ง บั ณ ฑิ ต อ าชี ว ศึ ก ษ าสู่ อ น าคต (ปั จฉิ มนิ เท ศ) นั กศึ ก ษาปริ ญ ญ าตรี
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2563 มี ร ายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการ รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 292,500 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจาก 2 ส่วน คือ 1. เงินสมทบกิจกรรมของนักศึกษา
2.งบประมาณสถาบั น การอาชีวศึ กษาภาคกลาง 3 โดยผู้รับ ผิดชอบโครงการขออนุ มัติ ใช้ จ่ายตามรายการ
ดังต่อไปนี้
10.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน
51,000 บาท
(510 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
10.2 ค่าอาหารกลางวัน
จานวน
91,800 บาท
(510 คน x 180 บาท x 1 มื้อ)
10.3 ค่าอาหารเย็น
จานวน
127,500 บาท
(510 คน x 250 บาท x 1 มื้อ)
10.4 ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน
7,200 บาท
(2 คน x 1,200 บาท x คนละ 3 ชั่วโมง)
10.5 ค่าวัสดุและเอกสาร สาหรับโครงการ
จานวน
10,000 บาท

10.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน
รวมทั้งสิ้น

5,000 บาท
292,500 บาท

ที่มาของงบประมาณ
1. งบประมาณจากสถาบันฯ
จานวน
226,800 บาท
2. งบประมาณจากการระดมทรัพยากรผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
65,700 บาท
รวมทั้งสิ้น
292,500 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. แนวทางการวัดผลประเมินผล
11.1 การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
11.2 การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
12. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12.1 นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน ความภาคภูมิใจ ต่อสถาบันฯ
อยู่ในระดับ “ดีมาก”
12.2 นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การนาความรู้ ที่ได้รับจาก
โครงการในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับ “ดีมาก”
12.3 นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การพบปะ/รู้จัก บุคคลเพิ่ม
มากขึ้น อยู่ในระดับ “ดีมาก”
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี ประจาปี
การศึ ก ษา พ.ศ.2563 ให้ ส ามารดาเนิ น การได้ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ ตั วชี้ วัด ความส าเร็จ รวมถึง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการ ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอไว้ในรายละเอียดโครงการฯ
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ วันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. สถานที่ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
๓. ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักศึกษา
๔. ระยะเวลา มิถุนายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. ตอบสนองนโยบาย
 มติคณะรัฐมนตรี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กลุ่มจังหวัด
 อื่นๆ
หัวข้อเรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่.....................................
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ ข ตัวบ่งชี้ (๓)
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (ใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข)
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไขความรู้
 เงื่อนไขคุณธรรม
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีไ ด้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งหน้าผลิตกาลังคนด้านกึ่ งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและเทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นกาลังของ
ประเทศชาติ
สถาบั น การอาชี วศึก ษาภาคกลาง ๓ ได้ เล็ งเห็น สิ่ง ส าคัญ ของพิ ธีไ หว้ค รู ซึ่ ง เป็ นประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของ “ครู” ผู้เป็นผู้ให้ตลอดกาลและมี
ความรักและอยากให้ “ศิษย์” ประสบผลสาเร็จเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑. เพื่อให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
๗.๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์
๗.๓ เพื่อสร้างความเคารพรักและความเข้าใจอันดีงามระหว่าง ครู อาจารย์กับศิษย์
๗.๔ เพื่อสร้างเสริมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นั ก ศึกษาระดั บ ปริญ ญาตรี จานวน ๔๗๖ คน ได้ เข้ าร่วมพิ ธีวัน ไหว้ค รู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๘.๑.๒ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน ๖๐ คน

๘.๑.๓ คณะกรรมการสภาสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
๑๔ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ครู อาจารย์ แ ละรู้ จั ก ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามคงรักษาไว้ตลอด
๘.๒.๒ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันได้
แจ้งให้ผู้มีเกียรติรับเชิญ ได้รู้และเข้าใจในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมและ
ความสาคัญของประเพณีวัฒนธรรมวันไหว้ครู
๘.๒.๓ นักศึกษาได้มีความตระหนักในการแสดงออกการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒ นา
บุคลิกภาพ และพิธีวันไหว้ครู ซึ่งจะนาทางให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๒ เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๓. จัดโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔
๙.๔. สรุปผลการโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ – เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สีดารีสอร์ท
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 25,000 บาท
จากงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเครื่องบวงสรวง
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ พิธีสงฆ์ (ชุดละ ๑,๐๐๐ x ๙ รูป)
รวม ๙,๐๐๐ บาท

๑๒.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
รวม 5,000 บาท
๑๒.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม 6,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
นี้ไว้ถึงรุ่นต่อไป
๑๔.๒ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักการสาคัญ ๓ ประการ
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน และความพร้อมของสถาบันที่จะรับ
การตรวสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ต่อมาพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติและแผนพัฒ นาการศึกษาแห่ง ชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึ กษาโดยคานึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ การประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้การประกันคุณภาพมีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้ง ๗ แห่ง
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง
๘.๓ เชิงเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙. วิธีการดาเนินการ
จั ด การอบรมพั ฒ นาระบบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
พ.ศ ๒๕๖๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในจัดอบรม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๒ ค่าวัสดุ
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ มื้อ)
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๔ ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๖ มื้อ)
รวม ๑๐,๕๐๐ บาท
๑๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการทาแฟ้มของสถานศึกษา
รวม ๓๔,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ

๑๓.๓ การตรวจสอบแฟ้มประเมินและข้อมูลของสถานศึกษา
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาคนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้จัดทาคู่มือการทาภาคนิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี
๒๕๖๑ และมีการปรับปรุงคู่ มือการท าภาคนิ พนธ์ เมื่อ ปี ๒๕๖๓ เพื่ อให้นั กศึก ษาได้ รับความรู้ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการทาภาคนิพนธ์ และจัดทาภาคนิพนธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จานวน ๔๕ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ คู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
๘.๓ เชิงเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔

๙. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจัดทาคู่มือการ
ทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินโครงการ
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๙,๗๕๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๓,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาทx ๑ มื้อ x ๔๕ คน)
รวม ๓,๖๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน) รวม ๓,๑๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การติดตาม
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ จัดทาคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชี พให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นสถาบันในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนากาลังคน
ในด้ า นวิ ช าชี พ ระดั บ เทคโนโลยี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเปิ ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี จ านวน ๑ สาขาวิ ช า
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
7.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
7.3 เพื่อสนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการจานวน ๑ สาขาวิชา ได้แก่
8.1.5 สาขาวิชาการจัดการสานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
8.2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
9.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ
พ.ศ 25๖๓
พ.ศ 256๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
9.2 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔
9.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
: สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๑๐. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๔๓๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน)
10.1 ค่าเบี้ยประชุม
รวม ๒๓๖,000 บาท
(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ)
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ)
๑๐.2 ค่าเดินทาง
รวม ๑๘๘,๘๐๐ บาท
(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ)
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ)
11.4 ค่ารูปเล่มรายงาน (400 บาท x หลักสูตรละ 5 เล่ม x 4 หลักสูตร) รวม 8,000 บาท
๑๑.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม 5,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
11.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
11.3 สนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน

12. การติดตามและประเมินผล
เครื่องมือประเมินผล
ระยะเวลาในการประเมินผล
ประเมินการจัดกิจกรรม
ผู้ติดตามผล

:
:
:
:

การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างดาเนินกิจกรรม /หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ผู้เช้าร่วมกิจกรรม
งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ พิธีฝึ กซ้อ มการเข้ ารับพระราชทานปริญ ญาบัต ร ประจาปีก ารศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
ตามยุทธศาสตร์
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3)
ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ดาเนินการจัดการศึกษา
การบริหาร โดยเปิดการเรียนการสอน จานวน ๑๖ สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัต ร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นั้น
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญ ญาบั ตร ในปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒และ ๒๕๖๓ เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น สถาบัน การอาชีวศึก ษาภาคกลาง 3 จึง จัดโครงการพิธีฝึ กซ้อ มการเข้ารับ พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้น
๗. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อดาเนินการฝึกซ้อมย่อยพิ ธีพระราชทานปริญ ญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อร่วมแสดงความยินดี สร้างความประทับใจกับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน
5. เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วเกิดความประทับใจ ภาคภูมิใจในสถาบัน และมีโอกาส
พบปะกับนักศึกษาปัจจุบัน

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบัณฑิต เข้าร่วมโครงการโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน ๔๐๐ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง
๘.๒.๒ นักศึกษาสามารถเรียน/ศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อ online ได้อย่างมีคุณภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุม คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการพิ ธีฝึ กซ้ อมการเข้ารั บพระราชทานปริญ ญาบั ต ร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
9.2 เตรีย มสถานที่ ในการด าเนิ น งานโครงการพิ ธี ฝึ ก ซ้ อ มการเข้ ารั บ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
9.3 จัดโครงการพิ ธีฝึ กซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญ ญาบัตร ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
9.4 สรุปผลและประเมินผลโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๔๐,๔๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๔๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๑2.๑ ค่าอาหาร
๑2.๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๔๐๐ คน)
รวม ๓๒,000 บาท
๑2.๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๐๐ คน) รวม ๒๘,000 บาท
12.4 ค่าสถานที่
รวม ๒0,000 บาท

12.4 ค่าดาเนินงานของบุคลากร (๓๐ คน x ๔ วัน X ๔๒๐ บาท )
๑2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

รวม ๕๐,๔00 บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1๔.1 ครู บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒และ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ รับ การประเมิ น ความพร้ อ มและศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีว ศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึ กษาแห่งชาติ เพื่ อผลิ ตและพัฒ นากาลัง คนในด้านวิชาชีพ ระดับ ฝีมื อ ระดับ เทคนิค ระ ดั บ
เทคโนโลยี
รวมทั้ งเป็ น การยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3) ปริญ ญาตรีเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการ
ประกัน คุณ ภาพของหลั กสู ตรและการจัด การเรียนการสอน เพื่ อ นาไปสู่ก ารพั ฒ นาหลัก สูต รหรื อ ปรับ ปรุ ง
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
สถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง 3 เป็ นสถาบั น ในสั งกั ดของส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีเพื่อผลิ ตนักศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ ตลาดแรงงานและ
พั ฒ นากาลังคนในด้า นวิช าชีพ ระดั บ เทคโนโลยี และมีบั ณ ฑิ ต ส าเร็ จการศึ ก ษาไปแล้ วนั้ น และด าเนิ น การ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงจัดทาโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๔ ขึ้น

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพใน
ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก าร ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปี
การศึกษา 256๔
๗.๒ เพื่ อให้ ห ลัก สูต รปรับ ปรุงปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือ สายปฏิ บั ติก าร ประจาปีก ารศึ ก ษา
256๔ เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗.๓ เพื่ อให้ สถาบั น การอาชีวศึ กษาภาคกลาง ๓ สามารถเปิ ดสอนหลัก สูตรปรับ ปรุง ปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ ประจ าปี การศึกษา 256๔ ได้ทัน ในภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา
256๔
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาเข้ารับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา จาวน 3 สถานศึกษา
- หลักสูตรที่รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด ๕
หลักสูตร
- ผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจในการรับการประเมิน
ความพร้อม จานวน 50 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผู้บริหาร คณาจารย์ มีความเขาใจในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
9.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
9.3 รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
9.4 ประเมินผลและสรุปผลโครงการเตรียมรับการประเมิน ความพร้อมและศัก ยภาพเตรียมรับ การ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 25๖๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 72,120 บาท
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 72,120 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึง่ ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๑2.1 ค่าอาหาร
๑2.2.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๒ มื้อ x ๘๐ คน)
รวม ๑๒,๘00 บาท
๑2.2.๒ ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๘๐ คน)
รวม ๑๑,๒00 บาท
12.2.3 ค่าอาหารเย็น (๘๐ บาท x 1 มื้อ x ๘๐ คน)
รวม ๖,๔00 บาท
12.3 ค่าที่พักคณะทางาน (๙ คน x 1 คืน x ๘๐๐ บาท)
รวม 7,200 บาท
๑๒.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)
รวม 4,320 บาท
๑๒.3 ค่าเดินทางคณะทางาน (๙ คน x 800 บาท x 2 วัน)
รวม 7,200 บาท
12.4 ค่าเอกสาร
รวม ๕,000 บาท
๑๒.5 ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการ (12 กระเช้า x 1,500 บาท)
รวม 18,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 72,๑20 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14.1 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๔
14.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นสถาบันในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนากาลังคน
ในด้ านวิชาชีพ ระดับ เทคโนโลยี จึ งได้ จัด ท าโครงการประชุม เชิง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อปรับ ปรุง รายละเอีย ดของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
7.3 เพื่อสนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ จานวน ๔ สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

๒. เทคโนโลยีการเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่กาหนด
8.2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
9.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
9.3 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
9.4 สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
10. การดาเนินการ
พ.ศ 25๖๑
พ.ศ 256๒
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )
12.1 ค่าเบี้ยประชุม
รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท
(คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๓๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๑ คณะ)
๑2.2 ค่าเดินทาง
รวม ๑๗๖,000 บาท
(คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๓๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ)
12.4 ค่าเอกสารที่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑2.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม ๒๐,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ

๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1๔.1 ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
1๔.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
1๔.3 สนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคมอาเซียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ สอนภาษาจีนในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( / ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
ถังฟง เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ในการทาโครงการความร่ วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ
(จีน -ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
สถานศึกษามีความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาจีน เพื่อการเตรียมความพร้อมก็
นักศึกษาที่ ประสงค์เข้าร่วมโครงการความร่วมมื อการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-ไทย) แต่สถานศึกษาในสั งกั ด
ยังขาดกาลังคนที่ มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้ านภาษาจีนในการสื่อสาร สถาบันฯ จึงจัดโครงการสอนภาษาจี น
ในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้น เพื่อสนองตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ที่จะเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีนไทย)
๗. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสื่อสารภาษาที่ ๓ (ภาษาจีน) และการเตรียมความ
พร้อมในการร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน -ไทย) ในการไปศึกษายังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนิ นชีวิตได้ในคณะที่ร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตร
ทวิวุฒิ (จีน-ไทย) ทั้งในด้านการสื่อสารและการเรียนรู้วัฒนธรรม
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
นักศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งหมด ๒๐ – ๔๐ คน / วิทยาลัย

๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๘.๓ เชิงเวลา
๑ ภาคเรียนการศึกษา
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑.หนังสือนาส่งขอความอนุเคราะห์ครูสอนวิชาภาษาจีน และตารางสอน
๙.๒.เดินทางไปสอนยังวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้การภาษาจีนในระบบ แพลตฟอร์ม
https://info.tangce.cn/common/index.action บทเรียนทั้งหมด ๑๖ บท
๙.๓.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ 25๖๑
พ.ศ 256๒
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา และห้องเรียนภาษาจีนในแต่ละวิทยาลัยในสังกัด
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ............... บาท
งบประมาณของ................................................ รวมทั้งสิน้ .................... บาท (....................................................)
๑๒.๑ ค่าวัสดุ...................
๑๒.๑.๑ .......................
รวม ................ บาท
๑๒.๑.๒ .........................
รวม ................ บาท
๑๒.๒ ค่าตอบแทน.......................
รวม ................ บาท
๑๒.๓ ค่าเดินทาง........................
รวม ................ บาท
๑๒.๔ .....................................
รวม ................ บาท
รวมทั้งสิ้น ............... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๔.๒ ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่
สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จังหวัดนครนายก
.
๓. ผู้รับผิ ดชอบ กลุ่ม งานพัฒ นากิจการนักศึ กษาสานักพั ฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ .
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ✓) กระทรวงศึกษาธิการ
( ✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ( ๕.๑) การบริ ห ารงาน ตามพั น ธกิ จ เอกลั ก ษณ์ และอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบัน
ตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน แผนงานผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา เช่ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2552 มี ให้ ไ ว้ ดั ง นี้ “ขอสนั บ สนุ น ให้
มหาวิทยาลัยหรือสถาบั น อุดมศึ กษา จัดกิ จกรรมนิสิต นักศึก ษาในฐานะเป็น กิจกรรม เสริม หลักสู ตร โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝัง คุณธรรมและพัฒนา
บุคลิก ภาพอันพึ งประสงค์ของนิ สิตนั กศึก ษา เพื่ อให้เป็ นบั ณ ฑิต ที่มี ความเจริญ งอกงาม ทั้ ง ด้าน สติปัญ ญา
ร่างกาย และจิตใจ” มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม โดย
อาจจัดตั้ง องค์กรการบริหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการทากิจกรรมของนักศึกษา เช่นจัดตั้งสโมสรนักศึกษา เป็น
ต้น เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนตนเอง ในการทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ส่งเสริมความ สามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และต้องคานึงถึง ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก าร พ.ศ.
2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้านนักศึกษา ตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) เกี่ยวข้องกับ
การทากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึ กษาของคณะ เป็น กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อตัว ของนักศึกษาเอง การบริหารงานกิจการนักศึกษา ที่มีหน้าที่สาคัญใน
การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง สมรรถนะแก่นั กศึกษา ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีบทบาทในการ

พัฒนานักศึกษา การรักษาระเบียบวินัย และ การบริการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต
และและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถปรั บ ตั ว ส าหรั บ งานที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดชี วิ ต พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การอาชี ว ศึ ก ษาในการสร้ า งความรู้ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ในการแข่ งขั นของประเทศ
สนั บสนุ นการพั ฒนาที่ ยั่ งยืนของท้ องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิ บาล การเงิน การก ากับ มาตรฐานและ
เครือข่ายอาชีวศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิ ชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ ยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นศูนย์กลางภาคีการพัฒนามีส่วนรวมทุกขั้นตอน
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตาม
วิสัยทั ศน์ และยุทธศาสตร์ข องสถาบั นการอาชีวศึก ษาภาคกลาง 3 ด้านแผนงานผลิต และพั ฒ นากาลัง คน
อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
จากเหตุผลและความสาคัญจาเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้นในแผนปฏิ บัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสถาบันใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
๗. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
2. เพื่อสนับสนุนดาเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาในด้านการบริการทั่วไปเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษา
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
จัดสวัสดิการด้านการบริการทั่วไปให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 448 คน ได้แก่
8.1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้แก่จัดทาบัตรประจาตัวนั กศึกษา
คู่มือนักศึกษา
8.1.2 ด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี การประกันอุบัติเหตุ การ
ดูแลป้องกันและบารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล
8.1.3 ด้ า นกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รและสวั ส ดิ ก ารทั่ ว ไปเช่ น ระบบสารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด
สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
๘.๒ เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้รับบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับการ
บริการทั่วไปอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
๘.๓ เชิงเวลา
สามารถดาเนินการภายใต้ระยะเวลาตามแผนการดาเนินงานและสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของรัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน ๒๔๔ ใบ และส่งมอบแก่นักศึกษาจานวน ๒๔๔ คนภายใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4

2. จัดทาคู่มือนักศึกษาและส่งมอบแก่นักศึกษาจานวน ๒๔๔ คน
3. ให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี การประกันอุบัติเหตุ การดูแล
ป้องกันและบารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล
4. ให้ บ ริ ก ารด้ า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและสวั ส ดิ ก ารทั่ ว ไปเช่ น ระบบสารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด
สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ ๔

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 1,000,000 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๑๒.๑.๑ จ้างเหมาจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ๒๔๔ ใบ x 1๐0 บาท รวม 24,400 บาท
12.1.2 จัดสวัสดิการสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี รวม 475,600 บาท
การประกันอุบัติเหตุ การดูแลป้องกันและบารุงสุขภาพ
การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล
12.1.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการทั่วไปเช่นระบบสารสนเทศ รวม 500,000 บาท
ห้องสมุด สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ จากการสังเกตุ
๑๓.๒ จากความคืบหน้าในการดาเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๒๔๔ คน
๑๔.๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถส่งมอบบัตรประจาตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ให้แก่นักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๒๔๔ คน ได้ทันกาหนดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ✓) กระทรวงศึกษาธิการ
( ✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ และ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ใหม่
ซึ่ง รวมถึ ง การพั ฒ นานวัต กรรมสิ่ งประดิ ษ ฐ์ที่ คิ ด ค้น โดยนั กศึ ก ษาอาชี วศึ กษา ที่ จ ะเป็ น ก าลัง สาคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนประเทศต่อไปใน อนาคต และการแปลงนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกสู่ท้องตลาด
จึง ได้ มี ก ารส่ งเสริม ให้ นั กศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติก าร โดยเปิ ด พื้ น ที่ ในการ
สร้างสรรค์ น วัต กรรมประดิ ษ ฐ์คิ ดค้ น สร้างสรรค์ ผลงาน สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง ๓ จึง ได้จั ด ท า
ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีขึ้น โดย
เปิดโอกาสให้ นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีว ศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
สู่นวัต กรรม ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่ง ประดิ ษฐ์แ ละงานวิจั ยอย่างมีทั กษะและมีเหตุผ ล ใน
รูปแบบของการแข่งขันและประกวดผลงาน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ ได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัย
๗.๒ เพื่อแสดงผลงานในการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ
จานวน ๙๖ คน
(จานวน ๗ วิทยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน)
๘.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
จานวน ๑๗ คน
(จานวน ๗ วิทยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๑ คน)
๘.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๑๘ คน
๘.๑.๔ ฝ่ายดาเนินการ
จานวน ๒๐ คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๓๔ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่คิดค้นโดยนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัด
๘.๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย อย่างมีคุณภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ ๔

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๒๔๘,๓๖๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๖๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสาม
ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๑2.๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๘ คน
รวม ๑๒,๙๖๐ บาท
(๑๘ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน)
๑2.๒ ค่าที่พัก (๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน x ๙ ห้อง)
รวม ๒๑,๖๐๐ บาท

๑2.๓
๑2.๔
๑2.๕
๑2.๖

ค่าเดินทาง (๒,๐๐ บาท x ๑๘ คน)
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ สื่อ โสต
ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง
๑2.๖.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน
(๓ วัน x วันละ ๔๒๐ บาท x ๒๐ คน)
๑2.๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาเจ้าของผลงาน
(๕๑ ผลงาน x ๒ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ วัน)
๑2.๖.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษา
(๕๑ ผลงาน x ๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๑ วัน)
๑2.๗ เงินรางวัล (๑๐,๐๐๐ บาท x ๘ ประเภท)
๑2.๘ ค่าจัดทาโปสเตอร์ (๖๐๐ บาท x ๕๑ ผลงาน)
๑2.๙ ค่าวัสดุและค่าจัดทาเกียรติบัตร

รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๕,๒๐๐ บาท
รวม ๑๘,๓๖๐ บาท
รวม ๑๒,๒๔๐ บาท
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
รวม ๓๐,๖๐๐ บาท
รวม ๕,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๙๖๐ บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑3. การวัดผลประเมินผล
๑3.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑3.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑3.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑4.๑ มีการจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย ให้แก่ครู อาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ
๑4.๒ มีการจัดตั้งคณะทางานด้านการวิจัย จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”
2. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
3. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
4. ลักษณะโครงการ () โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้ วย 10 สถานศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุ ฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตามพระราชบัญ ญัติ การอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่ ว ไป มาตรา 6 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ต้ อ งเป็ น การจั ด
การศึกษาในด้านวิ ชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่ อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นการ
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได้
การจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพ จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร และพัฒ นาองค์กร
ให้ เจริญ เติบ โตเพื่ อ ก้าวไปสู่ ความส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้ จาเป็ นอย่ างยิ่ง ที่ จ ะต้ องพั ฒ นาบุ คลากรให้
เกิดความรักความผูกพันรู้จักการทางานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โครงการพัฒนา
บุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความ
รั ก ความผู ก พั น ช่ ว ยสร้ า งสรรค์ อ งค์ ก รให้ ท าให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น มุ ม มองก้ า วไป สู่ ค วามส าเร็ จ
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน กิจกรรมที่ผ่อนคลายสนุกสนานจะช่วยทาให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น
มีความหมายมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนทางาน เกิดบรรยากาศ “ที่ทางานน่าอยู่
และสังคมสมานฉันท์”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จะต้องเริ่มต้นที่คนมีคุณภาพเช่นกัน
โดยสรุปพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของความสาเร็จ คือ คนทาให้องค์กรมีชีวิต มีพลวัตให้เกิดความสุขในองค์กรซึ่งสุดท้ายทา
ให้องค์กรเติบโต ดังนั้นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”

7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
7.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญญาในการทางาน
7.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภานในสถาบันฯ
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนา จานวน 17 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นาประสบการณ์ที่ได้ดาเนินโครงการมาปรับปรุง
ประยุก ต์ใช้ และพั ฒ นาตนเองและสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง 3 ให้ ก้าวหน้ าอย่างมี คุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สร้างสรรค์องค์กร”
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
12. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 81,110 บาท
งบประมาณของ โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 81,110 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
12.1 ค่าวัสดุ
12.1.1 ป้ายไว้นิลของโครงการ
12.1.2 อุปกรณ์สานักงาน
12.2 ค่าตอบแทนวิทยากร

รวม 2,500 บาท
รวม 10,000 บาท
รวม 20,000 บาท

12.3 ค่าเดินทาง
12.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง

รวม 5,000 บาท
รวม 12,510 บาท

12.5 ค่าที่พัก
12.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ของที่ระลึก)

รวม 29,600 บาท
รวม 1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น

81,110 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
13. การวัดผลประเมินผล
13.1 การสังเกตการดาเนินโครงการ
13.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
13.3 การรายงานผลการดาเนินโครงการ
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14.1 บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
14.2 เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
3. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้กาหนดนโยบายที่มุ่งให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยการเข้าสู่โมเดล
“ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติและเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และมีโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เข้าถึง
การศึกษาทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชีวิต เพื่อ ส่งเสริมการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน ในระดับ นานาชาติ และสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ยึดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอันจะเป็นผลให้การพัฒนากาลังคนต้อ งปรับตัว
เพื่ อ ให้ ส อดรับ กั บ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี ม าตรฐาน
เทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ เป็ น หน่ ว ยงานในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้งระบบปกติ
และระบบทวิภาคี ปัจจุบัน หลักสูตรอาชีวศึกษาควรสะท้อนต่อการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งของ
ประเทศ และต้องพัฒนาให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และสามารถพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้
เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ใหม่
ที่อุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve และ New – Curve เพื่อให้ตอบสนองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตามนโยบายของประเทศไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้ดาเนินกิจกรรม
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

ที่สามารถเชื่อมต่อสาขาวิชาชีพที่จาเป็นตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ โดยจัดทาโครงการ
อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๗.๒ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
ของการพั ฒ นากาลั งคนอาชีวศึ กษา การพั ฒ นาหลัก สูตร การพั ฒ นาครูแ ละการพั ฒ นาการเรียนการสอน
แนวใหม่
๗.๔ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพใหม่ ในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๗.๕ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึ กษา มีความรู้ความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพจาเป็น และสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จานวน ๔๕ คน
๘.๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทั กษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไ ทย
แลนด์ ๔.๐ จานวน ๔๕ คน
๘.๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและ
สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๘.๑.๔ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
มีกรอบการเจรจาความร่วมมือ ข้อตกลงความร่วมมือกัน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
สนับสนุนการพัฒนา และการเชื่องโยงหลักสูตรอาชีวศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนสื่อ
การพั ฒ นาครู ครูฝึก ผู้บ ริหาร ความร่วมมื อ กับ สถานประกอบการทั้ งในประเทศและต่างประเทศในสาขา
วิชาชีพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ประชุม สร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพั ฒ นา การยกระดั บมาตรฐานกาลังคน
อาชีวศึกษาแนวใหม่ที่สอดคล้องการพัฒ นาประเทศไทย THAILAND ๔.๐ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๒ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓
สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน

๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึก ษา พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพการสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบ
ออนไลน์
๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพที่
จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๕ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น
๙.๖ เตรี ย มความพร้อ มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ให้ เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้
วิชาชีพเฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ
๑๐. การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25…..
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 25…..
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน ตุลาคม 25๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน
๑๒.๑ ค่าอาหาร (๘๐ บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน)
รวม
๑๒.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๔๕ คน)
๑๒.3 ค่าที่พักวิทยากร (๘๐๐ บาท x ๓ คน)
๑๒.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ด้านเอกสาร)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการณ์ดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

๒๕,๐๐๐ บาท
๗,๒๐๐ บาท
รวม ๖,๓๐๐ บาท
รวม ๒,๔๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วย
ระบบออนไลน์ จานวน ๔๕ คน
๑๔.๒ ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะภาษาและ
ทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๑๔.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาการ ทักษะภาษาและวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและ
สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๑๔.๔ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
ในการพัฒนาอาชีวศึกษา
๑๔.๕ หลักสูตรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในสาขา
วิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่
๑๔.๖ ยกระดับมาตรฐานการพัฒ นาการจัดอาชีวศึกษาและหลักสูตรในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศตาม ไทยแลนด์ ๔.๐
๑๔.๗ สถานศึกษา ได้ยกระดับมาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและเทคโนโลยี ที่สามารถเพิ่มมูลค่า
และคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม
๑๔.๘ สร้า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่ สถานประกอบการ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม กลุ่ม บริก ารและกลุ่ ม เกษตร
ที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23
สถาบัน เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศและแผน การผลิ ต ก าลั ง คน สู่ ต ลาดแรงงาน ตรงตามค วาม ต้ อ งของสถาน ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 และ 14 นั้น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้ดาเนินการจัดการศึกษาการบริหาร โดยเปิดการเรียนการสอน
ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 จนถึ ง ปั จ จุ บั น สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 จึ ง มี ค วามตระหนั ก ใน
ความสาคัญของการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการบริหารหลักสูตรอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ และเพิ่มคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลั กสู ตร ตรงตามความต้ องการของการพั ฒ นาประสบการณ์ แ ละสอดคล้ องกั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้กาหนดจัด
โครงการอบรมพั ฒ นาการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติ การ สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีประสิทธิภาพและคุณภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและสถานประกอบการ

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๗.๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ สามารถนาหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
จั ด ประชุ ม เตรี ย มการจั ด การเรี ย นการสอน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สาหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งานหลั ก สู ต ร ประธานหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
๘.๒.๒ สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญ ญาตรีจะได้แนวทาง/วิธีการและขบวนการในการ
บริหารในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
๘.๒.๓ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา สามารถทากิจกรรมร่วมกันได้อย่างถูกต้องใน
ทิศทางเดียวมีความเข้าใจกันและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๑. เชิญผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการพัฒ นาการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสายปฏิ บัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สรุปขั้น ตอนการประชุ มการพั ฒ นาการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสาย
ปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
10. การดาเนินการ
พ.ศ 25๖๓
พ.ศ 256๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๗๕,๙๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๗๕,๙๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๕,๐๐๐ บาท
(ชุดละ ๑๐๐ บาท x ๕๐ ชุด)
๑๒.๒ ค่าอาหาร
๑๒.๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน
(๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๕๐ คน)
รวม ๑๒,๕๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๕๐บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน)
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าวิทยากร ( ๔ คน x ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท x ๘ ชั่วโมง)
รวม ๓๘,๔๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าวัสดุ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ผู้เข้าได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ สามารถนาหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จังหวัดนครนายก
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ .
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษานาส่ง ข้อมูลหลักสูตรที่ ได้รับการ
อนุ มั ติห รือ ให้ ค วามเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ดมศึ กษาผ่ านระบบพิ จารณาความสอดคล้ องของหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อรับรองหลักสูตรที่ ปรับปรุงและพัฒ นาใหม่ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และให้เกิดความถูกต้องตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่
ระบบพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ นาเข้าข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงจานวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จานวน ๑ หลักสูตร เข้าสู่
ระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO)
๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจและสามารถนาเข้าข้อมูลได้อย่างถู กต้อง สมบูรณ์
ทั้ง ๕ หลักสูตร
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
- หลักสูตรปรับปรุงจานวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จานวน ๑ หลักสูตร รวม ๕ หลักสูตร
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถนาเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
จานวน ๕ หลักสูตรๆ ละ ๕ คน จานวน ๒๕ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
- สถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้หลักสูตรที่มีค วามสมบู รณ์ ผ่านระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
9.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
9.3 จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
9.4 ประเมินผลและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ต.ค.๒๕๖๓ - มิ.ย.๒๕๖๓ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๒,๗๐0 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๐0 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๑2.1 ค่าอาหาร
๑2.2.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน)
รวม ๑,๖00 บาท
๑2.2.๒ ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน)
รวม ๑,๔00 บาท
๑๒.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน x ๖ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท)
รวม ๗,๒๐0 บาท
๑๒.3 ค่าเดินทางวิทยากร
รวม ๑,๐00 บาท
๑๒.๔ ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการ (๑ กระเช้า x 1,500 บาท)
รวม 1,๕๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๐0 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ หลักสูตรทั้ง ๕ หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบ CheCo
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถนาเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
จานวน ๑๐ คน
14.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ เผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ✓) กระทรวงศึกษาธิการ
( ✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๕.๑
ตามยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หัวข้อ ด้านความมั่นคง , การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์ที่ 3 หัวข้อ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 หั วข้ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการอาชี วศึ กษาภายใต้ หลั กธรรมาภิ บาล ,
การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น วิธี ก ารที่ มี ค วามส าคั ญ และจาเป็ น อย่ างยิ่ ง ของทุ ก หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร
นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเดียว ยังเป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้สาธารณะชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการให้เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี
ของสถาบันอีกด้วย
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
๗.๒ เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถาบันไปสู่สาธารณชน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประจาเดือน
๑๒ เดือน เผยแพร่วารสาร ๑ ครั้งต่อปี และเผยแพร่ข่าวสารทั่วไป ๑ ครั้งต่อปี
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บ ริห ารครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจนหน่ ว ยงานองค์ ก รภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ย วข้ อง และผู้ ที่ สนใจได้ รับ ทราบแนวทางการดาเนิ นงาน การพั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการด้ านการจั ด
การศึกษาระบบบริหารข้อมูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์นาเสนอแผนเพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ภาพลักษณ์
๙.๒ ติดตามการดาเนินงาน
๙.๓ ประชุมสรุปผลการเผยแพร่ภาพลักษณ์
๙.๔ ดาเนินการประชาสัมพันธ์
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ ๔

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 5๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวท้องถิ่น (๑,๐๐๐ x ๑๒ เดือน)
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวทั่วไป (๑ ครั้งต่อปี)
รวม ๑๑,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร (๑ ครั้งต่อปี)
รวม 1๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าจัดซื้อ และวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
รวม ๑๗,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ ดาเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ นิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวนสถานประกอบการ
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาปัจจุบันที่มีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ถือเป็น
หัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นาหลักสูตร การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมีต้นแบบมา
จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาและปรับใช้การศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีนั้น อธิบายได้ดังนี้ คือต้องอาศัยความร่วมมือสองฝ่าย คือ สถานศึกษา และสถานประกอบการ หลักการ
คือ สถานศึกษาได้ตกลงความร่วมมือกับสถานปรกอบการ โดยที่เน้นภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและออกปฏิบัติ
จริ ง ไปเรี ย นรู้จ ริ งกั บ สถานประกอบการจริง ซึ่ ง เป็ น ผลดี กั บ การจั ด การเรีย นการสอนของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน การสอน พร้อมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ รวม
ไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ
ด้วย ฉะนั้นแล้วจึงได้มีโครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถาน
ประกอบการ เพื่ อ จั ดส่ งนั กศึ ก ษาเข้ าไปฝึ กทั กษะวิ ชาชีพ ทั้ ง สายช่ างอุต สาหกรรม และสายพณิ ช ยกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสร้างมาตรฐานให้กับวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ และคุณภาพ
ป้อนสู่ตลาดแรงงานสืบไป
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงมีการกาหนดแนวทางและจัดทาโครงการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี เพื่อป้องกันปัญ หาที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ผนวกกับการ
นิ เทศติ ด ตามอย่ า งจริง จั ง ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ส ถานประการเพิ่ ม ขึ้ น
ครอบคลุมกั บสาขาที่ วิทยาลัย เปิด ทาการเรียนการสอน และวิทยาลัยได้เข้ าสู่ ระบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคีอย่างเต็มรูปแบบ

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหาในการดาเนินโครงการตามนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการดาเนินโครงการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
อาชีวศึกษาอย่างสูงสุด
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
เพิ่มจานวนสถานประกอบการ ๕ แห่ง จากที่มีอยู่
๘.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการดาเนินโครงการตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดแนวทางในการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวน
สถานประกอบการ
๙.๒ นิเทศติดตาม ตามนโยบาย ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖364 ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๙.๓ สรุป ผลการนิ เทศติ ดตาม ลงนามความร่วมมื อกั บสถานประกอบการ และเพิ่ มจ านวนสถาน
ประกอบการ
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดื อน ตุ ลาคม ๒๕๖๓ – เดื อ น เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถานศึก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชีว ศึ กษา
ภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน
เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าที่พัก
- ๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

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

เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวม

๑๐,๐๐๐ บาท
๘,๘๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ได้รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบาย ของการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๔.๒ วิทยาลัยมีการดาเนินโครงการตามนโยบายให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน
๒. สถานที่ สถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผูร้ ับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( / ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
ถังฟง เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ในการทาโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ
(จีน -ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีว ศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพั ฒ นาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อุตสาหกรรม First S - curve และ อุต สาหกรรม New S curve
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ พิ จ ารณาเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ที่ เกิ ด แก่ ค รู
คณาจารย์ และนักเรียน อันจะสามารถยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับครูวิชาชีพ บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยจัดให้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรื อหน่วยงาน เพื่อนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการจัดทาโครงการ
การพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน ขึ้น โดยยึดโยงแนวปฏิบัติและเปิด
โอกาสในการพัฒนาให้แก่ครู คณาจารย์รวมถึงบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒ นาครูให้ได้รับประสบการณ์ ตรงตามวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ
ทั้งด้านกระบวนการรวมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๗.๒ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา สถานศึ ก ษา กั บ สถานศึ ก ษา
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี
ให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
ครู และนักศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งหมด ๒๐ – ๔๐ คน/วิทยาลัย
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๘.๓ เชิงเวลา
๑ ภาคเรียนการศึกษา
๙. วิธกี ารดาเนินการ
๙.๑.หนั งสื อ น าส่ง การแจงรายละเอี ย ดทุ น การศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย ต่ า งๆของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
๙.๒.การรับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากวิทยาลัยในสังกัด
๙.๓.การเดินทางไปศึกษาต่อยังวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙.๔.วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙.๕.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค.

ไตรมาสที่ 2

พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา และวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 2,000,000 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๑2.1 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ
(10,000 บาท x ๒๐ คน)
รวม 2,000,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๓.๓ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)

๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๔.๒ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๔.๓ ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ มี เป้ าหมายในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนที่ แ ตกต่ า งจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือเน้นผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะที่มีการปฏิบัติงานได้จริง มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
สูง โดยการดูแลของครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม
สถาบัน การอาชี วศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เปิ ดการเรียนการสอนหลั กสูต รเทคโนโลยี บัณ ฑิ ตตั้ ง แต่ ปี
การศึก ษา ๒๕๕๗จนถึ งปั จจุ บั น สถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง ๓ มีห ลั ก สูต รที่ ไ ดรับ การอนุ มั ติ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปิดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น ๑๐ หลักสูตร โดยจาเป็นต้องมีครูฝึกในสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
และเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนในระบบทวิ ภาคีเพื่อให้สามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มี
เพื่ออบรมสั่งสอนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี
๗.๒ ครูฝึ ก ในสถานประกอบการได้ รั บ การอบรมตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การฝึ ก อาชี พ
ในสถานประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี
ให้ได้มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบั ติการ มีความรู้ถึง บทบาทหน้าที่ ของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี

๘.๒ เชิงคุณภาพ
ครู ฝึ ก ในสถานประกอบการได้ รั บ การอบรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การฝึ ก อาชี พ ใน
สถานประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
๙.๒ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓
สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน
๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพ
ที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่
๙.๕ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น
๙.๖ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพ
เฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพ ขาดแคลน ที่ สอดคล้ องกับ ความต้องการของสถานประกอบการ การพั ฒ นา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ
๑๐. การดาเนินการ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 2

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท*
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ คน (๕ คน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๘,๐๐๐ บาท

๑๑.๓ ค่าอาหาร
๑๑.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน
๘๐ บาท x ๔ มื้อ x ๘๕ คน
๑๑,๓,๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓๕ บาท x ๘ มื้อ x ๘๕ คน
๑๑,๓.๓ ค่าดาเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ
รวมทั้งสิ้น

รวม ๒๗,๒๐๐ บาท
รวม ๒๓,๘๐๐ บาท
รวม ๕,๐๐๐ บาท
100,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
* งบประมาณจัดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จานวน 25,000 บาท
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๒.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๒.๔ การใช้แบบสอนถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
๑๔.๒ ครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ และ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้รวมถึง
การส่งเสริมให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กรแห่งการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมครูอาจารย์ และนักศึกษาให้
มีการดาเนินการวิจัยและพัฒนาโดยได้รับการส่งเสริมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการมอบทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี ให้กับครูอาจารย์ และนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการทาวิจัยและใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริมครูอาจารย์ และนักเรียนนัก ศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อ เนื่อง) ให้มีการดาเนินการวิจัย
และพัฒนา
๗.๒ เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตมีมีความรู้ ความสามารถ
๗.๓ เพื่อสร้างและพัฒนา ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ให้ เป็นนักวิจัยใหม่ ที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จานวน ๑๖
ทุน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี จานวน ๔ ทุน
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
๘.๓ เชิงเวลา
มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการพิ จารณาและติ ดตามทุน สนับ สนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญ ญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพั น
บาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ค่าอาหารในการจัดประชุม
รวม ๘,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๔ ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ทุนสนับสนุน
๑๒.๒.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีการดาเนินการวิจัยและพัฒนา
๑๔.๒ อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับทุนและมีผลงานวิจัยได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. สถานที่ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตในสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าใน
การสร้างงานเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่ อพั ฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณ ฑิตให้สามารถสร้างงานในวิชาชีพของตนเองให้มีการ
พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการพัฒนา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเป็นนักพัฒนางาน
โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาต่อยอดงานใน
วิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น จนทาให้นักศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จ ริงอย่างมีหลักการและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมวิชาชีพ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและสามารถเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต
๗.๒ เพื่อสร้าง และพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ให้เป็นนักวิจัยใหม่ ที่มีประสบการณ์ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ เพื่อให้นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยรวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่ดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๔) จานวน ๒๕๐ คน
๘.๑.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๓) จานวน ๒๕๐ คน

๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.2.1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และ
ความสามารถ ในการเขียนภาคนิพนธ์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
๘.2.๒ มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติฯ
๘.๓ เชิงเวลา
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดการอบรมการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๒๓,๐๘๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน
แปดสิบบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
๑๒.๑.๑ ค่าจัดทาคู่มือการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๒ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง (๖ คน x วันละ ๒๗๐ บาทx ๒ วัน x ๗ สถานศึกษา) รวม ๒๒,๖๘๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเดินทาง
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าที่พัก (๖ คน x ๑,๒๐๐ บาทx ๑ คืน x ๗ สถานศึกษา)
รวม ๕๐,๔๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณ ฑิต(ต่อเนื่อง)ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมจานวนอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐
๑๔.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนร้อยละ ๘๐
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สถาบั นการอาชี วศึ กษาได้ ด าเนิ นการตามภารกิ จ ตามพระราชบั ญญั ติ การอาชี วศึ กษา พ.ศ.๒๕๕๑
ดาเนิ นการเปิ ดหลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิ บั ติ การ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘” ประเด็นสาคัญที่มี
การเพิ่มเติมได้แก่ “อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลัง ๕ ปี อย่างน้อย ๑ เรื่อง”
จึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
สถาบั นการอาชี วศึ กษาภาคกลาง ๓ เห็ นถึ งความส าคั ญในการพั ฒนาบุ คลากรทางการศึ กษา ครู คณาจารย์
อันจะสามารถยกระดับศักยภาพ และการนาเอานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาต่อ
ยอด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์ให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้น สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ด้านการเขียนผลงานวิชาการ
และบทความจากนวัตกรรม
๗.๒ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน
๗.๓ เพื่ อให้อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยรวมทั้ง กระตุ้นให้เกิ ด
งานวิจัยที่ดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี และ
อาจารย์ผู้สนใจ ของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๘๐ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ คณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาสรรถนะด้าน
การเขียนผลงานวิชาการและบทความจากนวัตกรรม และสามารถสร้างผลงานวิชาการได้
๘.๓ เชิงเวลา
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท
งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่
ร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในจัดอบรม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๒ ค่าวิทยากร (๑,๒๐๐ บาท x ๓ คน x ๔ ชม.)
รวม ๑๔,๔๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๒๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๒ มื้อ)
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๔ ค่าอาหารเย็น (๓๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ มื้อ)
รวม ๒๔,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๕ ค่าอาหารว่าง (๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๔ มื้อ)
รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๖ ค่าที่พัก (๘๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ ครั้ง)
รวม ๖๔,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๗ ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๖๐ บาท x ๘๐ คน)
รวม ๑๒,๘๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๓. การวัดผลปร
ะเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ คณาจารย์ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรม
๑๔.๒ คณาจารย์พัฒนาเอานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
(✓) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First Scurve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การวางแผนการผลิตกาลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สอดรับกับทิศทางในการ
พัฒนาประเทศระยะ 20 ปีและตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ที่ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่มุ่ง สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง โดยก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ ให้ ป ระเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม
First S-curve และ new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและ
พื้นที่ไม่ติดชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกาลังคนเพื่อใช้วางแผน
การผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มีผลการสารวจ
ความต้ อ งการกาลั งคนในกลุ่ม ภาคการผลิ ต และบริก าร และสาขาที่ เป็ น ความต้อ งการ/ความจาเป็น ของ
ประเทศ การศึ ก ษานโยบายต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นากาลัง คน รวมทั้ ง การศึก ษาด้ านความ ไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การคาด ประมาณความต้องการแรงงาน ได้พยากรณ์จานวน
แรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568 พบว่าประเทศไทยมีปัญ หาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สาย
ปฏิบัติการ ในรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น UpSkill/ReSkill
ที่มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนากาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้วยการสร้างทักษะใหม่ที่
จาเป็นในการทางาน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศให้ผู้เรียนและกาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วย
การยกระดับสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีว ศึกษาและกาลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ วิชาชีพแห่งชาติ การเพิ่ มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T
เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ โดยใช้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (Vocation Qualification System) เป็ น
เครื่องมือในการ พัฒนาความสามารถ (competencies) ของกาลังคน ในรูปแบบการบูรณาการเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะเป็ น การยกระดั บ (Implementation) สถานประกอบการ
ผู้ประกอบการ และ บุคลากร ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งผลต่อการยกระดับผลิต
ภาพและพัฒนากาลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศต่อไป
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้ดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อพัฒนากาลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗. วัตถุประสงค์
7.1 สร้างกลไกเชื่อมโยงการพั ฒ นาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึ กษา กาลัง คนของสถานประกอบการ
สู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
7.2 สร้างกลไกเชื่อมโยง เพื่อเทียบเคียง เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ
7.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ก าลั ง คนของ
สถานประกอบการสูม่ าตรฐานอาชีพ
7.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและทักษะการทางานของผู้เรียนอาชีวศึกษา
กาลังคนในสถานประกอบการให้มีความพร้อมสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
7.5 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
และรูป แบบการสอนแนวใหม่ที่ส อดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และทักษะการประเมินรับ รอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7.6 พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศเพื่ อรองรับการบริห ารจัดการของศู นยทดสอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา
7.7 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการยกระดับกาลังคนสู่มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาโดยใช้มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ตัวชีว้ ัด
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3
ครู/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒ นาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการทางาน
สถานประกอบการและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
ศู น ยทดสอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ
คน

ค่าเป้าหมาย
20

คน

40

คน

100

แห่ง
คน

50
100

คน

100

แห่ง

1

หน่วยนับ
ระดับคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ดี

ระดับคุณภาพ

ดี

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

8.2 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานศู น ย์ ท ดสอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ครู / คณาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ แ ละ
ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการและบุ คลากรผ่านการพัฒ นาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการทางาน
ผู้ประกอบการและบุค ลากรในสถานประกอบการผ่ าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

๙. วิธีการดาเนินการ
9.1. จัดทาข้อเสนอโครงการและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนประจาปี
9.2 จัดทารายละเอียดแผนการปฏิบัติการและแผนการดาเนินงานประจาปี
9.3 ดาเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติการและแผนการดาเนินงานประจาปีดังต่อไปนี้คือ
▪ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพื่อ
ยกระดับกาลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
▪ พัฒ นาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทางานของกาลัง คนในสถาน
ประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนากาลังคนในศตวรรษที่ 21
▪ ประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานกาลังคน
ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
9.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลโครงการ
๑๐. แผนการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.กาหนดรูปแบบการพัฒนาและ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา
2.พัฒนาบุคลากรประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันการอาชีวศึกษาได้แก่ ด้าน
สนับสนุน ด้านทดสอบและ
ประเมิน ด้านฝึกอบรม และ
คณะกรรมการประเมิน ตัดสิน
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการของศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสถาบันการ
อาชีวศึกษา
4.ประเมินและรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานกาลังคนให้มี
คุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
5.สรุปติดตามประเมินโครงการ

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 504,000 บาท
งบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative
Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมทั้งสิ้น 504,000 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
๑2.๑ กิจกรรมประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบการพัฒนา
รวม 50,๐๐๐ บาท
และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร จานวน 60 คน
๑2.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ
รวม 100,๐๐๐ บาท
การบริหารจัดการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สถาบันการอาชีวศึกษา
๑2.๓ กิจกรรมประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวม 354,000 บาท
เพื่อยกระดับมาตรฐานกาลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น
504,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ นิเทศติดตามการประเมินโครงการ
๑๒.๒ ประเมินประสิทธิผลโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อประชาชน
▪ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์วิชาชีพ
▪ สร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพแก่บุคคลในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
▪ บุคคลที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีความมั่นใจ และสังคมยอมรับในความเป็นมืออาชีพ
▪ ให้คุณค่ากับชีวิตการทางาน สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ เพิ่มเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
▪ ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน และประสบการณ์ชีวิตเข้าสู่
ระบบการศึกษาได้
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อสังคม
▪ สร้างค่านิยมการเรียน “เพื่อการทางาน” มากกว่าการเรียน “ให้ได้ปริญญาสูงๆ”
▪ ส่งเสริมให้นาประสบกาณ์วิชาชีพมารับรองให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือ และนักวิชาชีพเสรีในอาเซียน
▪ สร้างโอกาสและความเป็นธรรมของรายได้
▪ สร้างความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นการยกระดับ
ฝีมือแรงงานเข้าสู่ระดับสากล

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อเศรษกิจ
▪ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ด้วยฐานกาลังคน
▪ มีมาตรฐานอาชีพเป็นเกณฑ์ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
▪ รักษากาลังคนให้อยู่ในระบบการทางานสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
▪ สร้างผลิตภาพกาลังคน เพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ
▪ พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
และเป็ น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่เปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา การเปลี่ย นแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสัง คมของโลก การพั ฒ นากาลั ง คน
ในศตวรรษที่ 21
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติก ารอาชี วศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ให้ มี คณะกรรมการสภาสถาบัน ใน
สถาบันแต่ละแห่ง จานวนไม่เกินสิบสี่คน และมาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่ ว ไปของสถาบั น โดยสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ ขั บ เคลื่ อ นงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมา
ภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ
คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติ
ธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่ วนร่วม การพยายามแสวงหาฉัน ทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินขับเคลื่อนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา
๗.๒ เพื่ อร่วมวิเคราะห์ปัญ หา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนิ นโครงการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๓ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๔ เพื่ อ ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี การบริห ารจั ดการที่ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลของสภาสถาบั น และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ คณะกรรมการสภาสถาบัน
จานวน ๑๐ คน
๘.๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน ๑๐ คน
๘.๑.๓ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
จานวน ๑๓ คน

8.2 เชิงคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดวันประชุม
๙.๒ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๙.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 475,800 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 475,8๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้า
พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๒,๐๐๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๖๐๐บาทx๑2คนx๑๒ครั้ง) รวม 254,400 บาท
๑๒.๒ ค่าพาหนะ
รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม 41,400 บาท
(๑๕๐บาทx๒3คนx๑๒ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น 475,800 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ ขั บ เคลื่ อ นงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภา
สถาบั น และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของสถาบั น ซึ่ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าลประกอบด้ ว ยหลั ก ๑๐ ประการ คื อ
๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม
๗) ความเสมอภาค ๘) การมี ส่ ว นร่ ว ม การพยายามแสวงหาฉั น ทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินขับเคลื่อนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา
๗.๒ เพื่ อร่วมวิเคราะห์ปัญ หา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนิ นโครงการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๓ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แล้ว
นาเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน ๑๙ คน
๘.๑.๒ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน ๙ คน

8.2 เชิงคุณภาพ
คณะผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดวันประชุม
๙.๒ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๙.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 3๘5,200 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๑,๒๕๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๐๐๐บาทx๑๘คนx๑๒ครั้ง) รวม ๒๓๑,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าพาหนะ
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๓๔,๒๐๐ บาท
(๑๕๐บาทx๑๙คนx๑๒ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น 385,200 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
๒. สถานที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ)
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
จัดตั้งเป็นสถาบันให้กระทาได้โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคานึงถึงการประสานความ
ร่วมมือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ท รัพ ยากรร่วมกัน ทั้ง นี้ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง คื อ
กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (จานวน ๑๙ แห่ง)
และกฎกระทรวง การรวมสถานศึก ษาอาชี วศึ กษาเพื่ อ จัด ตั้ ง สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
(จานวน ๔ แห่ง) โดยสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง ๒๓ แห่ง ได้ขับเคลื่อนงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหาร
จัด การที่ ดีต ามหลั กธรรมาภิ บ าลของสภาสถาบั น และผู้ บ ริห ารทุ ก ระดับ ของสถาบั น ซึ่ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ
๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ
๙) การกระจายอานาจ และ ๑๐) คุณธรรม จริยธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการขับเคลื่อนงาน การบริหารจัดการสถาบันการ
อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง ๒๓ แห่ง
๗.๒ เพื่ อร่วมวิเคราะห์ปั ญ หา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนิ นโครงการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
๗.๓ เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
๗.๔ เพื่ อ ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี การบริห ารจั ดการที่ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลของสภาสถาบั น และ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน ๕๕ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดวันประชุม
๙.๒ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๙.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แห่ง
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ (Executive Information
System)
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภารงานประจา
( ) โครงการพิเศษ
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๕
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern
Management)
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติ การพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดว่า “เพื่ อให้
การพั ฒ นาดิจิ ทั ลเกิด ประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศเป็ นส่ วนรวม ให้ คณะรั ฐมนตรีจั ดให้ มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การประกาศใช้และการแก้ ไขปรับปรุง นโยบายและแผนระดั บชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม จะเป็ นแผน
แม่บ ทหลั กในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมดิจิ ทัล ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่
กาหนดทิ ศทาง การขับเคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ง ยื นโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทั ล ซึ่ ง มีค วามสอดคล้องกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ประเทศไทยสามารถสร้า งสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จะมี เป้ า หมายในภาพรวม 4 ประการคื อ 1. เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์น วัตกรรมการผลิต การบริการ 2. สร้างโอกาสทางสัง คมอย่างเท่าเที ยมด้วยข้อมู ล
ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่ อ ดิจิทัล เพื่อ ยกระดับคุ ณ ภาพชีวิตของประชาชน 3. เตรียมความพร้อมให้
บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4.
ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริ การของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เล็งเห็นความสาคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีแนวคิดในการนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive
Information System: EIS) หรือ ที่ เรีย กว่ า EIS ซึ่ ง เป็ น ระบบสารสนเทศที่ ถู กพั ฒ นาขึ้น โดยเฉพาะ เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกับ ความต้ องการ ทัก ษะ และความสามารถในการเข้าถึ ง สารสนเทศสาหรับผู้ บริห าร เนื่ องจาก
ผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะด้านระยะเวลาในการเข้าถึงและทาความ
เข้าใจกับข้อมูล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และปรับตัวอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจภายใต้ข้ อจากัดของทรัพยากรทางการจัดการ ระยะเวลา
ข้อมูล และการดาเนินงานของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ผู้บริหารหลายคนยังมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่จากัด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีอายุมากและไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
การใช้งานสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสาหรับผู้บริหารต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ (Executive Information System) เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีระบบการบริหารจัดการ
แนวใหม่ (Modern Management) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๗.๒ เพื่อปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7.3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีความรู้และทักษะ
ในการทางานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. หน่วยงานภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถานศึกษาในสังกัดเชื่อมต่อระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่ อผู้ บ ริห ารระดับ สู ง (Executive Information System: EIS) ได้ค รบทั้ ง
10 แห่ง
2. บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการทางาน
และการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จานวน 30 คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นาระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
(Modern Management) ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มาใช้
ในการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. วิธีการดาเนินการ
1. ส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ใน การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การแนวใหม่ (Modern
Management)
2. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การจั ด การแนวใหม่ (Modern Management) ของสถาบั น
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านความรู้และ
ทักษะในการทางานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการเตรียมความพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่บุคลากร
และกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดื อ น ตุ ล าคม 25๖๓ – เดื อ น ตุ ล าคม 25๖๔ ณ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
งบประมาณจากการจั ด สรรตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการบูร ณาการโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยี นวัต กรรม(Innovative Technology) ให้พ ร้อ มก้ าวสู่ THAILAND 4.0 จั ดแบ่ง งบประมาณตาม
กิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ
๑2.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการแนวใหม่ (Modern Management) รวม 50,๐๐๐ บาท
ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)
๑2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา
รวม 50,๐๐๐ บาท
ภาคกลาง 3 ด้านความรู้และทักษะในการทางานและการพัฒนางาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น
100,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ และการใช้งานได้จริง
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชือ่ โครงการ โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม
จากความสาคัญดังกล่าวสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) การด าเนิ น การตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึ กษาธิ การ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ.
2563 – 2566 สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ที่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมุ่ ง เน้ น การผลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญ ญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๗.๒ เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการรวมถึง เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตั วชี้วัดของภารกิจของ
หน่วยงาน
๗.๓ เพื่อนาแผนการปฏิบัติราขการไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือ
สาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
ให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี จานวน 30 คน
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวน 50 เล่ม
๘.๒ เชิงคุณภาพ
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
นาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และ
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ส ารวจข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐานขององค์ ก รเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๙.๓ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ

๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

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

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สถานที่ ประสานผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (1 คน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๘,๐๐๐ บาท
๑๑,๓ ค่าอาหาร
๑๑.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน
๘๐ บาท x ๔ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๗,๒๐๐ บาท
๑๑,๓,๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓๕ บาท x ๘ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๓,๘๐๐ บาท
๑๑,๓.๓ ค่าดาเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
100,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๒.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๒.๔ การใช้แบบสอนถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสัง กัดมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๑๔.๒ แผนการปฏิบัติราขการประจาปีถูกนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้า หมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชีว้ ัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมโดยการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่นิยม
แพร่ ห ลาย เช่ น ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแบบสมดุ ล หรื อ ที่ เ รารู้ จั ก กั น ในชื่ อ Balanced
Scorecard (BSC) ระบบการประเมินผลแบบมูลค่าเพิ่ มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic Value Added
(EVA) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาแนวคิดการประเมินผลดังกล่าวจะพบว่า ระบบ BSC แม้ว่า
เป็นการเน้นความสมดุลของมุมมองหลายมุมมอง และมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ก็ตามแต่ก็ยังมีการละเลย
มุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าส่วนระบบ EVA เป็นการให้ความสาคัญในด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียวโดยมุ่งเน้นความสาคัญ ด้านการเงินเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่สุด นั่นคือการปฏิบัติงานขององค์กร
ใดๆ ก็ตาม จะต้องนาไปสู่การได้กาไรในเชิงเศรษฐกิจ (กาไรที่มากกว่าสิ่งที่ควรจะได้) จากพิ จารณาข้อดีและ
ข้ อ จ ากั ด ของระบบการประเมิ น ผลที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น นี้ จึ ง ได้ มี ก ารน าเสนอแนวคิ ด การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Performance Prism โดยให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเพื่อให้ทราบ
ว่าใครเป็นผู้มี ส่วนได้เสียขององค์ กรและมีความต้องการอะไรจากองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์เพื่ อให้ท ราบว่า
องค์กรมีการใช้กลยุทธ์ใดที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 3) ด้านกระบวนการ
เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการใดที่มีความสาคัญที่องค์กรจาเป็นต้องดาเนินการ 4) ด้านความสามารถเพื่อให้
ทราบว่าองค์กรมีความสามารถใดที่จะนาไปสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินการและ 5) ด้านการให้ประโยชน์

เพื่อให้ทราบว่าองค์กรต้องการประโยชน์อะไรจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการที่จะทาให้องค์กรรักษาและ
พัฒนาความสามารถขององค์กรได้ต่อไป
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดทาขึ้นมาใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง รัฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศั กราช 2550 หมวด 5 แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.
2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การดาเนินการ
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึ กษาธิ การ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่ งเน้นการ
ผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่
ดังนั้นเพื่อเป็นการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ผลผลิตแผนปฏิบัติราชการประจาปีดังกล่าว ให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่า งมีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดทาโครงการจัดทารายงานผลปฏิบัติ
ราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมาในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๗.๒ เพื่อ กากับดูแล และติด ตามผลการดาเนิน งานของโครงการ/กิจกรรมต่ าง ๆ ในแต่ ละผลผลิ ต
แผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี ความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
๗.๓ เพื่อนาข้อมูลจากผลการประเมินการปฏิบัติราขการประจาปี ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
7.4 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 30 คน
2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จานวน 50 เล่ม
๘.๒ เชิงคุณภาพ
1. รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 นาไปใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี
๙.๓ เผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ นารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการดาเนินงาน/จัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

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

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สถานที่ ประสานผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (1 คน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม ๓๖,๐๐๐
๑๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๘,๐๐๐
๑๑,๓ ค่าอาหาร
๑๑.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน
๘๐ บาท x ๔ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๗,๒๐๐
๑๑,๓,๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓๕ บาท x ๘ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๓,๘๐๐
๑๑,๓.๓ ค่าดาเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ
รวม ๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
100,๐๐๐
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๒.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๒.๔ การใช้แบบสอนถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ
จัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๑๔.๒ องค์กรได้รับทราบถึงความต้องการและประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับเพื่อนาไป
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ
14.3 การปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น่าอยู่ น่าทางาน
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๓. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภารงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 256๔
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ล้อมรอบตัวของคนทางานในขณะที่ทางานหรือประกอบอาชีพใน
สถานที่ทางานหนึ่ง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปคนทางานต้องอยู่ในสถานที่ทางานอย่างน้อยวันละ 8 – 10 ชั่วโมง และใช้
ชีวิต 2 ใน 3 ของอายุในการทางาน ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานที่ทางานจะมีสิ่งคุกคามแตกต่าง
กันไปตามประเภทของงาน และสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานได้ โดยอาจทาให้เกิดได้
ตั้งแต่ความผิดปกติเล็กน้อยไปจนถึงป่วยเป็นโรคจากการทางาน ทั้งนี้อาการต่าง ๆ ของคนทางานนอกจากจะ
เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแล้ว สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติ กรรมของคนทางานเอง
ดังนั้นการจัดสถานที่ทางานให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการดาเนินโครงการสร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ทั้งกายและใจจึงเป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากสามารถทาให้คนทางานควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง และมีการจัดการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่ มจากการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องภายในสถานประกอบกิจการก็จะทาให้เกิดการขยายผลต่อไปยังที่บ้าน ชุมชน และสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุด นอกจากนี้ยังทาให้คนทางานมีความรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นด้วย ผลจากการวิจัยในหลายประเทศพบว่า โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างสมดุลชีวิต
คนท างาน จะช่ วยลดค่ าใช้จ่ายที่ สูญ เสีย ไปกับ การรักษาพยาบาล ลดจานวนวัน ป่ วย วัน ลา ลดอุบั ติเหตุ
รวมทั้งลดอัตราการเปลี่ยนงานได้ดีด้วย หากเป็นเช่นนั้นแล้วการที่เราจัดสถานที่ทางานของเราให้เหมาะสมโดย
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน และส่งเสริมสุขภาพของคนทางานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ย่อม
ส่งผลให้เรามีความสุขในการทางาน เห็นได้ว่า ความสาเร็จชองการดาเนินการให้สถานที่ทางานเป็นสถานที่ทางานน่า
อยู่ น่าท างาน เสริมสร้างสมดุล ชีวิตคนทางาน จะเกิด ขึ้นได้ต้อ งอาศั ยความร่วมมือ ร่ วมใจ กรอปกั บต้อ งมี
หลักการดาเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ จึงจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด สภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน การจั ด อบรม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรและการบริ ก ารที่ ดี ต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นสิ่งสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓
น่าอยู่ น่าทางาน เข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๗. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดหาวั สดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการทางาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
คนทางานและชุมชนโดยรอบ
2. เพื่อ กาหนดโยบายด้านการส่งเสริม สุขภาพ อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม และความสมดุลในชีวิต และก าร
ทางานโดยผู้บริหารขององค์กร กาหนดกฎระเบียบในการทางานที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทางานทุกคน ในการพัฒ นาสถานที่ทางานให้เป็นสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทางาน ให้เอื้อต่อการมีสุ ขภาพดีและความปลอดภัย
รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ
4. เพื่ อ จัด กิจกรรมหรือโครงการจัด การสิ่ง แวดล้ อม และการส่ง เสริม สุข ภาพด้ านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของสถานที่ทางานนั้น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนทางานทุกคน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวน 10 รายการ
2. ซ่อมแซมห้องทางานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์สานักงาน จานวน 3 ห้อง
3. ปรับปรุงและบารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน 1 งาน
4. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ จานวน 2 กิจกรรม
8.2 เชิงคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมและวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางาน เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการทางาน
9. วิธกี ารดาเนินการ
1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมห้องทางานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์สานักงาน ปรับปรุงและ
บารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
2. กาหนดโยบาย กฎระเบียบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตและการทางานโดยผู้บริหารขององค์กร
3. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลกิจกรรม/โครงการ

10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 256๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
งบประมาณจากการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จัดแบ่งงบประมาณตามกิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ
๑2.๑ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จานวน 10 รายการ
๑2.2 ซ่อมแซมห้องทางานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์สานักงาน
จานวน 3 ห้อง
๑2.๒ ปรับปรุงและบารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๓ จานวน 1 งาน
๑2.3 จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ จานวน 2 กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

รวม 55,๐๐๐ บาท
รวม

30,๐๐๐ บาท

รวม

10,๐๐๐ บาท

รวม

5,000 บาท
100,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย มี
ความพร้อมต่อการทางานและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่ อ โครงการ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. กิจกรรมย่อย ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. สถานที่ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
๔. ผู้รับผิดชอบ สานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๕. ระยะเวลา มิถุนายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๔
๖. ตอบสนองนโยบาย
 มติคณะรัฐมนตรี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กลุ่มจังหวัด
 อื่นๆ
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่.....................................
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่......................................
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (ใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข)
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไขความรู้
 เงื่อนไขคุณธรรม
๗. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้ านวิชาชีพและเทคโนโลยีไ ด้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจั ย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรั ฐบาลที่มุ่งหน้าผลิตกาลังคนด้านกึ่งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและ
เทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นกาลังของประเทศชาติ
เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างของระดับการศึกษาอื่นๆ ทั้งด้านระบบ
การศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยทาให้นักศึกษามีความเข้าใจมีความ
พร้อมและมีความตระหนักในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติและสร้างทัศนคติที่ดีด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบัน
การอาชี วศึกษาภาคกลาง ๓ โดยฝ่ายพั ฒ นากิจการนั กศึกษาและงานอาชีวศึ กษาบั ณ ฑิต จึง จัดโครงการ
ปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๔ เพื่ อเป็น การแนะนาข้อมู ลพื้ นฐานในการดาเนิ นชี วิต
ร่วมกับผู้อื่น และประพฤติตนได้ถูกต้องตลอดการเป็นนักศึกษาและเป็น การช่วยให้นั กศึกษา มีความพร้อ ม
อั น เป็ น รากฐานส าคั ญ ที่ จ ะเตรี ย มตั ว เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การแนะน าบุ ค ลากร
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้ได้รู้จักอีกด้วย
๘. วัตถุประสงค์
๘.๑ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้และเข้าใจนโยบายวัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๒. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขอบข่ายของหลักการวิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่างๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๔ เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กศึ กษาใหม่ ได้ รู้ จั กคุ้ นเคยกั บผู้ บริ หาร ครู อาจารย์ และบุ คลากรของสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๙. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๙.๑ เชิงปริมาณ
๙.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี จานวน ๔๑๖ คน ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนั กศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๑.๒ คณะผู้บ ริห าร ครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และบุค ลากรของสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖๐ คน
๙.๒ เชิงคุณภาพ
๙.๒.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนได้มีความรู้มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินชีวิตในสถาบั น
ได้อย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๙.๒.๒ นักศึกษาใหม่มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและมีความเป็นผู้นาพร้อมทั้ง เรียนรู้อยู่
ด้วยได้ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๙.๒.๓ นักศึกษามีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีความรักความสามัคคีในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๙.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่ งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๑๐. วิธีการดาเนินการ
๑๐.๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนิ น งานโครงการปฐมนิเทศนัก ศึก ษาใหม่ ระดั บ ปริญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐.๒ เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐.๓ จั ดโครงการปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาใหม่ ระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิบั ติ การ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐.๔ สรุปผลการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๑. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
พ.ศ ๒๕๖๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๒. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดื อ น มิ ถุ น ายน ๒ ๕ ๖ ๔ – เดื อ น สิ ง หาคม ๒ ๕ ๖ ๔ ณ สถาน ศึ ก ษาใน สั ง กั ด สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๑๓. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๓๗๙,๗๐๐ บาท
- งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๗๙,๗๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๑๓.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คน x ๒ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท)
รวม ๗,๒๐๐ บาท
๑๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๓.๓ ค่าอาหาร
๑๓.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๘๐ บาท
(๔๗๖ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)
รวม ๘๕,๖๘๐ บาท
๑๓.๓.๒ ค่าอาหารเย็น มื้อละ ๒๕๐ บาท
(๔๗๖ คน x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)
รวม ๑๑๙,๐๐๐ บาท
๑๓.๓.๔ ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๕๐ บาท
(๔๗๖ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)
รวม ๔๗,๖๐๐ บาท
๑๓.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม 115,220 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๓๗๙,๗๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๔. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๕.๑ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้
ไว้ถึงรุ่นต่อไป
๑๕.๒ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อโครงการ : สร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี
2. สถานที่ : สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
3. ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
4. กาหนดการ : 15 มีนาคม 2564
5. ความสอดคล้องกับนโยบาย
☒ นโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
☒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
☒ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
☒ มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
☒ พอประมาณ ☒ มีเหตุผล
☒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
☒ เงื่อนไขความรู้ ☒ เงื่อนไขคุณธรรม
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 ได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษา
ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ถือเป็นบัณ ฑิตรุ่นที่สาม เพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท ในสังคม ให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและสร้างความเจริญ รุ่งเรืองให้กับ
ประเทศ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้ความสาคัญ ในคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันฯเป็นอย่างยิ่ง
สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง 3 จึ ง จั ด โครงการปั จ ฉิ ม นิ เทศขึ้ น เพื่ อ เสริม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจ
และพร้อ มที่จะรับ ใช้สั งคมในชื่อ บั ณ ฑิต นักปฏิบั ติ และสร้างชื่ อเสียงสถาบั นการอาชีวศึก ษาภาคกลาง 3
ให้เป็นเลิศในด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชาติ สืบต่อไปในภายภาคหน้า
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา ให้แก่ผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
7.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตหลังจากสาเร็จการศึกษา
7.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดสายสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งในสถาบันฯ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด
จานวน
8.1.2 ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ/สถานศึกษาในสังกัด จานวน
8.1.3 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในสิ้นปีการศึกษา 2562 จานวน

40 คน
50 คน
219 คน

8.1.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 191 คน
8.1.5 สื่อมวลชน
จานวน
10 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
510 คน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2564
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1.นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 เกิดความภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของ
การเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา
8.2.2. นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีทักษะแนวคิดสาหรับการประกอบอาชีพหรือ
ในชีวิตประจาวันดีขึ้น
8.2.3.สร้างความรู้จักกันภายในสาขาเดียวกันหรือภายนอกสาขา เพื่อให้สามารถพึ่งพากันได้ในอนาคต
9. แผนการดาเนินการ
พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
10. งบประมาณ
โครงก าร สร้ า งพ ลั ง บั ณ ฑิ ต อ าชี ว ศึ ก ษ าสู่ อ น าคต (ปั จฉิ มนิ เท ศ) นั กศึ ก ษาปริ ญ ญ าตรี
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2563 มี ร ายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการ รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 292,500 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจาก 2 ส่วน คือ 1. เงินสมทบกิจกรรมของนักศึกษา
2.งบประมาณสถาบั น การอาชีวศึ กษาภาคกลาง 3 โดยผู้รับ ผิดชอบโครงการขออนุ มัติ ใช้ จ่ายตามรายการ
ดังต่อไปนี้
10.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
จานวน
51,000 บาท
(510 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
10.2 ค่าอาหารกลางวัน
จานวน
91,800 บาท
(510 คน x 180 บาท x 1 มื้อ)
10.3 ค่าอาหารเย็น
จานวน
127,500 บาท
(510 คน x 250 บาท x 1 มื้อ)
10.4 ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน
7,200 บาท
(2 คน x 1,200 บาท x คนละ 3 ชั่วโมง)
10.5 ค่าวัสดุและเอกสาร สาหรับโครงการ
จานวน
10,000 บาท

10.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน
รวมทั้งสิ้น

5,000 บาท
292,500 บาท

ที่มาของงบประมาณ
1. งบประมาณจากสถาบันฯ
จานวน
226,800 บาท
2. งบประมาณจากการระดมทรัพยากรผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
65,700 บาท
รวมทั้งสิ้น
292,500 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. แนวทางการวัดผลประเมินผล
11.1 การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
11.2 การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
12. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12.1 นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน ความภาคภูมิใจ ต่อสถาบันฯ
อยู่ในระดับ “ดีมาก”
12.2 นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การนาความรู้ ที่ได้รับจาก
โครงการในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับ “ดีมาก”
12.3 นักศึกษาผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาปี 2563 มีการประเมินผลด้าน การพบปะ/รู้จัก บุคคลเพิ่ม
มากขึ้น อยู่ในระดับ “ดีมาก”
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต (ปัจฉิมนิเทศ) นักศึกษาปริญญาตรี ประจาปี
การศึ ก ษา พ.ศ.2563 ให้ ส ามารดาเนิ น การได้ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ ตั วชี้ วัด ความส าเร็จ รวมถึง งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการ ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอไว้ในรายละเอียดโครงการฯ
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ วันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. สถานที่ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
๓. ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักศึกษา
๔. ระยะเวลา มิถุนายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. ตอบสนองนโยบาย
 มติคณะรัฐมนตรี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กลุ่มจังหวัด
 อื่นๆ
หัวข้อเรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่.....................................
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ ข ตัวบ่งชี้ (๓)
 มาตรฐานปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (ใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข)
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไขความรู้
 เงื่อนไขคุณธรรม
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีไ ด้
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญ การปฏิบัติ การสอบ การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งหน้าผลิตกาลังคนด้านกึ่ งฝีมือ ฝีมือช่างเทคนิคและเทคโนโลยีและอมรมให้เยาวชนมีคุณภาพเป็นกาลังของ
ประเทศชาติ
สถาบั น การอาชี วศึก ษาภาคกลาง ๓ ได้ เล็ งเห็น สิ่ง ส าคัญ ของพิ ธีไ หว้ค รู ซึ่ ง เป็ นประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของ “ครู” ผู้เป็นผู้ให้ตลอดกาลและมี
ความรักและอยากให้ “ศิษย์” ประสบผลสาเร็จเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑. เพื่อให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
๗.๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์
๗.๓ เพื่อสร้างความเคารพรักและความเข้าใจอันดีงามระหว่าง ครู อาจารย์กับศิษย์
๗.๔ เพื่อสร้างเสริมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นั ก ศึกษาระดั บ ปริญ ญาตรี จานวน ๔๗๖ คน ได้ เข้ าร่วมพิ ธีวัน ไหว้ค รู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๘.๑.๒ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน ๖๐ คน

๘.๑.๓ คณะกรรมการสภาสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
๑๔ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ครู อาจารย์ แ ละรู้ จั ก ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามคงรักษาไว้ตลอด
๘.๒.๒ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันได้
แจ้งให้ผู้มีเกียรติรับเชิญ ได้รู้และเข้าใจในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมและ
ความสาคัญของประเพณีวัฒนธรรมวันไหว้ครู
๘.๒.๓ นักศึกษาได้มีความตระหนักในการแสดงออกการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒ นา
บุคลิกภาพ และพิธีวันไหว้ครู ซึ่งจะนาทางให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๒ เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๓. จัดโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔
๙.๔. สรุปผลการโครงการวันไหว้ครู ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ – เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สีดารีสอร์ท
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 25,000 บาท
จากงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเครื่องบวงสรวง
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ พิธีสงฆ์ (ชุดละ ๑,๐๐๐ x ๙ รูป)
รวม ๙,๐๐๐ บาท

๑๒.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
รวม 5,000 บาท
๑๒.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม 6,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเข้าใจ สามารถรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
นี้ไว้ถึงรุ่นต่อไป
๑๔.๒ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันและท่านผู้มีเกียรติรับเชิญได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกปี
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักการสาคัญ ๓ ประการ
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน และความพร้อมของสถาบันที่จะรับ
การตรวสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ต่อมาพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติและแผนพัฒ นาการศึกษาแห่ง ชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึ กษาโดยคานึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ การประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้การประกันคุณภาพมีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้ง ๗ แห่ง
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง
๘.๓ เชิงเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙. วิธีการดาเนินการ
จั ด การอบรมพั ฒ นาระบบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
พ.ศ ๒๕๖๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในจัดอบรม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๒ ค่าวัสดุ
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ มื้อ)
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๔ ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๖ มื้อ)
รวม ๑๐,๕๐๐ บาท
๑๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการทาแฟ้มของสถานศึกษา
รวม ๓๔,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ

๑๓.๓ การตรวจสอบแฟ้มประเมินและข้อมูลของสถานศึกษา
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎกระทรวง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาคนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้จัดทาคู่มือการทาภาคนิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี
๒๕๖๑ และมีการปรับปรุงคู่ มือการท าภาคนิ พนธ์ เมื่อ ปี ๒๕๖๓ เพื่ อให้นั กศึก ษาได้ รับความรู้ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการทาภาคนิพนธ์ และจัดทาภาคนิพนธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุด
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จานวน ๔๕ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ คู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
๘.๓ เชิงเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔

๙. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจัดทาคู่มือการ
ทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินโครงการ
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๙,๗๕๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๓,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาทx ๑ มื้อ x ๔๕ คน)
รวม ๓,๖๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน) รวม ๓,๑๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การติดตาม
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ จัดทาคู่มือการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชี พให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นสถาบันในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนากาลังคน
ในด้ า นวิ ช าชี พ ระดั บ เทคโนโลยี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเปิ ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี จ านวน ๑ สาขาวิ ช า
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
7.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
7.3 เพื่อสนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการจานวน ๑ สาขาวิชา ได้แก่
8.1.5 สาขาวิชาการจัดการสานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
8.2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
9.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ
พ.ศ 25๖๓
พ.ศ 256๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
9.2 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔
9.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
: สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๑๐. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๔๓๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๔๓๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน)
10.1 ค่าเบี้ยประชุม
รวม ๒๓๖,000 บาท
(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ)
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ)
๑๐.2 ค่าเดินทาง
รวม ๑๘๘,๘๐๐ บาท
(คณะอนุกรรมการประเมินความพร้อม ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 3 ครั้ง x 1 คณะ)
(คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร 1๗ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 4 คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ)
11.4 ค่ารูปเล่มรายงาน (400 บาท x หลักสูตรละ 5 เล่ม x 4 หลักสูตร) รวม 8,000 บาท
๑๑.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม 5,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
11.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
11.3 สนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน

12. การติดตามและประเมินผล
เครื่องมือประเมินผล
ระยะเวลาในการประเมินผล
ประเมินการจัดกิจกรรม
ผู้ติดตามผล

:
:
:
:

การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างดาเนินกิจกรรม /หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ผู้เช้าร่วมกิจกรรม
งานอาชีวศึกษาบัณฑิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ พิธีฝึ กซ้อ มการเข้ ารับพระราชทานปริญ ญาบัต ร ประจาปีก ารศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
ตามยุทธศาสตร์
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3)
ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ดาเนินการจัดการศึกษา
การบริหาร โดยเปิดการเรียนการสอน จานวน ๑๖ สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัต ร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นั้น
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญ ญาบั ตร ในปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒และ ๒๕๖๓ เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น สถาบัน การอาชีวศึก ษาภาคกลาง 3 จึง จัดโครงการพิธีฝึ กซ้อ มการเข้ารับ พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้น
๗. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อดาเนินการฝึกซ้อมย่อยพิ ธีพระราชทานปริญ ญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อร่วมแสดงความยินดี สร้างความประทับใจกับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน
5. เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วเกิดความประทับใจ ภาคภูมิใจในสถาบัน และมีโอกาส
พบปะกับนักศึกษาปัจจุบัน

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบัณฑิต เข้าร่วมโครงการโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน ๔๐๐ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง
๘.๒.๒ นักศึกษาสามารถเรียน/ศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อ online ได้อย่างมีคุณภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุม คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการพิ ธีฝึ กซ้ อมการเข้ารั บพระราชทานปริญ ญาบั ต ร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
9.2 เตรีย มสถานที่ ในการด าเนิ น งานโครงการพิ ธี ฝึ ก ซ้ อ มการเข้ ารั บ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
9.3 จัดโครงการพิ ธีฝึ กซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญ ญาบัตร ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๒และ
๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
9.4 สรุปผลและประเมินผลโครงการพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒และ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๔๐,๔๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๔๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๑2.๑ ค่าอาหาร
๑2.๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๔๐๐ คน)
รวม ๓๒,000 บาท
๑2.๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔๐๐ คน) รวม ๒๘,000 บาท
12.4 ค่าสถานที่
รวม ๒0,000 บาท

12.4 ค่าดาเนินงานของบุคลากร (๓๐ คน x ๔ วัน X ๔๒๐ บาท )
๑2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

รวม ๕๐,๔00 บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1๔.1 ครู บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนในการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒และ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ รับ การประเมิ น ความพร้ อ มและศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีว ศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึ กษาแห่งชาติ เพื่ อผลิ ตและพัฒ นากาลัง คนในด้านวิชาชีพ ระดับ ฝีมื อ ระดับ เทคนิค ระ ดั บ
เทคโนโลยี
รวมทั้ งเป็ น การยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3) ปริญ ญาตรีเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการ
ประกัน คุณ ภาพของหลั กสู ตรและการจัด การเรียนการสอน เพื่ อ นาไปสู่ก ารพั ฒ นาหลัก สูต รหรื อ ปรับ ปรุ ง
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
สถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง 3 เป็ นสถาบั น ในสั งกั ดของส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีเพื่อผลิ ตนักศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ ตลาดแรงงานและ
พั ฒ นากาลังคนในด้า นวิช าชีพ ระดั บ เทคโนโลยี และมีบั ณ ฑิ ต ส าเร็ จการศึ ก ษาไปแล้ วนั้ น และด าเนิ น การ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงจัดทาโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๔ ขึ้น

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพใน
ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก าร ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปี
การศึกษา 256๔
๗.๒ เพื่ อให้ ห ลัก สูต รปรับ ปรุงปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือ สายปฏิ บั ติก าร ประจาปีก ารศึ ก ษา
256๔ เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗.๓ เพื่ อให้ สถาบั น การอาชีวศึ กษาภาคกลาง ๓ สามารถเปิ ดสอนหลัก สูตรปรับ ปรุง ปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ ประจ าปี การศึกษา 256๔ ได้ทัน ในภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา
256๔
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาเข้ารับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียมรับการประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา จาวน 3 สถานศึกษา
- หลักสูตรที่รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด ๕
หลักสูตร
- ผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจในการรับการประเมิน
ความพร้อม จานวน 50 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผู้บริหาร คณาจารย์ มีความเขาใจในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
9.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการเตรียมรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพเตรียม
รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
9.3 รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
9.4 ประเมินผลและสรุปผลโครงการเตรียมรับการประเมิน ความพร้อมและศัก ยภาพเตรียมรับ การ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพในทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 25๖๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 72,120 บาท
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 72,120 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึง่ ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๑2.1 ค่าอาหาร
๑2.2.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๒ มื้อ x ๘๐ คน)
รวม ๑๒,๘00 บาท
๑2.2.๒ ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๘๐ คน)
รวม ๑๑,๒00 บาท
12.2.3 ค่าอาหารเย็น (๘๐ บาท x 1 มื้อ x ๘๐ คน)
รวม ๖,๔00 บาท
12.3 ค่าที่พักคณะทางาน (๙ คน x 1 คืน x ๘๐๐ บาท)
รวม 7,200 บาท
๑๒.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)
รวม 4,320 บาท
๑๒.3 ค่าเดินทางคณะทางาน (๙ คน x 800 บาท x 2 วัน)
รวม 7,200 บาท
12.4 ค่าเอกสาร
รวม ๕,000 บาท
๑๒.5 ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการ (12 กระเช้า x 1,500 บาท)
รวม 18,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 72,๑20 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14.1 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการรับการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๔
14.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดตาม (3) ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นสถาบันในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตนักศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนากาลังคน
ในด้ านวิชาชีพ ระดับ เทคโนโลยี จึ งได้ จัด ท าโครงการประชุม เชิง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อปรับ ปรุง รายละเอีย ดของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
7.3 เพื่อสนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคม
อาเซียน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ จานวน ๔ สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

๒. เทคโนโลยีการเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่กาหนด
8.2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
9.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
9.3 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
9.4 สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
10. การดาเนินการ
พ.ศ 25๖๑
พ.ศ 256๒
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )
12.1 ค่าเบี้ยประชุม
รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท
(คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๓๐ คน x คนละ 1,000 บาท x 2 ครั้ง x ๑ คณะ)
๑2.2 ค่าเดินทาง
รวม ๑๗๖,000 บาท
(คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x ๔ คณะ)
(คณะอนุกรรมการวิชาการ ๓๐ คน x คนละ ๘00 บาท x 2 ครั้ง x 1 คณะ)
12.4 ค่าเอกสารที่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑2.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม ๒๐,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ

๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1๔.1 ได้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
1๔.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น
1๔.3 สนองต่อความต้องการกาลังคนของประเทศและนานาชาติและความต้องการของประชาคมอาเซียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ สอนภาษาจีนในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( / ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
ถังฟง เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ในการทาโครงการความร่ วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ
(จีน -ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
สถานศึกษามีความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาจีน เพื่อการเตรียมความพร้อมก็
นักศึกษาที่ ประสงค์เข้าร่วมโครงการความร่วมมื อการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน-ไทย) แต่สถานศึกษาในสั งกั ด
ยังขาดกาลังคนที่ มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้ านภาษาจีนในการสื่อสาร สถาบันฯ จึงจัดโครงการสอนภาษาจี น
ในสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้น เพื่อสนองตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ที่จะเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีนไทย)
๗. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสื่อสารภาษาที่ ๓ (ภาษาจีน) และการเตรียมความ
พร้อมในการร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ (จีน -ไทย) ในการไปศึกษายังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนิ นชีวิตได้ในคณะที่ร่วมโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตร
ทวิวุฒิ (จีน-ไทย) ทั้งในด้านการสื่อสารและการเรียนรู้วัฒนธรรม
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
นักศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งหมด ๒๐ – ๔๐ คน / วิทยาลัย

๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๘.๓ เชิงเวลา
๑ ภาคเรียนการศึกษา
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑.หนังสือนาส่งขอความอนุเคราะห์ครูสอนวิชาภาษาจีน และตารางสอน
๙.๒.เดินทางไปสอนยังวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้การภาษาจีนในระบบ แพลตฟอร์ม
https://info.tangce.cn/common/index.action บทเรียนทั้งหมด ๑๖ บท
๙.๓.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ 25๖๑
พ.ศ 256๒
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา และห้องเรียนภาษาจีนในแต่ละวิทยาลัยในสังกัด
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ............... บาท
งบประมาณของ................................................ รวมทั้งสิน้ .................... บาท (....................................................)
๑๒.๑ ค่าวัสดุ...................
๑๒.๑.๑ .......................
รวม ................ บาท
๑๒.๑.๒ .........................
รวม ................ บาท
๑๒.๒ ค่าตอบแทน.......................
รวม ................ บาท
๑๒.๓ ค่าเดินทาง........................
รวม ................ บาท
๑๒.๔ .....................................
รวม ................ บาท
รวมทั้งสิ้น ............... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๔.๒ ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่
สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จังหวัดนครนายก
.
๓. ผู้รับผิ ดชอบ กลุ่ม งานพัฒ นากิจการนักศึ กษาสานักพั ฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ .
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ✓) กระทรวงศึกษาธิการ
( ✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ( ๕.๑) การบริ ห ารงาน ตามพั น ธกิ จ เอกลั ก ษณ์ และอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบัน
ตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน แผนงานผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการให้สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา เช่ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2552 มี ให้ ไ ว้ ดั ง นี้ “ขอสนั บ สนุ น ให้
มหาวิทยาลัยหรือสถาบั น อุดมศึ กษา จัดกิ จกรรมนิสิต นักศึก ษาในฐานะเป็น กิจกรรม เสริม หลักสู ตร โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝัง คุณธรรมและพัฒนา
บุคลิก ภาพอันพึ งประสงค์ของนิ สิตนั กศึก ษา เพื่ อให้เป็ นบั ณ ฑิต ที่มี ความเจริญ งอกงาม ทั้ ง ด้าน สติปัญ ญา
ร่างกาย และจิตใจ” มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม โดย
อาจจัดตั้ง องค์กรการบริหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการทากิจกรรมของนักศึกษา เช่นจัดตั้งสโมสรนักศึกษา เป็น
ต้น เพื่อให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนตนเอง ในการทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ส่งเสริมความ สามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และต้องคานึงถึง ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก าร พ.ศ.
2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้านนักศึกษา ตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) เกี่ยวข้องกับ
การทากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึ กษาของคณะ เป็น กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อตัว ของนักศึกษาเอง การบริหารงานกิจการนักศึกษา ที่มีหน้าที่สาคัญใน
การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง สมรรถนะแก่นั กศึกษา ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีบทบาทในการ

พัฒนานักศึกษา การรักษาระเบียบวินัย และ การบริการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต
และและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถปรั บ ตั ว ส าหรั บ งานที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดชี วิ ต พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การอาชี ว ศึ ก ษาในการสร้ า งความรู้ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ในการแข่ งขั นของประเทศ
สนั บสนุ นการพั ฒนาที่ ยั่ งยืนของท้ องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิ บาล การเงิน การก ากับ มาตรฐานและ
เครือข่ายอาชีวศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิ ชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ ยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นศูนย์กลางภาคีการพัฒนามีส่วนรวมทุกขั้นตอน
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตาม
วิสัยทั ศน์ และยุทธศาสตร์ข องสถาบั นการอาชีวศึก ษาภาคกลาง 3 ด้านแผนงานผลิต และพั ฒ นากาลัง คน
อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
จากเหตุผลและความสาคัญจาเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขึ้นในแผนปฏิ บัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสถาบันใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
๗. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
2. เพื่อสนับสนุนดาเนินงานกิจการนักศึกษาทางด้านกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาในด้านการบริการทั่วไปเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษา
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
จัดสวัสดิการด้านการบริการทั่วไปให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 448 คน ได้แก่
8.1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้แก่จัดทาบัตรประจาตัวนั กศึกษา
คู่มือนักศึกษา
8.1.2 ด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี การประกันอุบัติเหตุ การ
ดูแลป้องกันและบารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล
8.1.3 ด้ า นกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รและสวั ส ดิ ก ารทั่ ว ไปเช่ น ระบบสารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด
สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
๘.๒ เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้รับบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับการ
บริการทั่วไปอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
๘.๓ เชิงเวลา
สามารถดาเนินการภายใต้ระยะเวลาตามแผนการดาเนินงานและสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของรัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน ๒๔๔ ใบ และส่งมอบแก่นักศึกษาจานวน ๒๔๔ คนภายใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4

2. จัดทาคู่มือนักศึกษาและส่งมอบแก่นักศึกษาจานวน ๒๔๔ คน
3. ให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี การประกันอุบัติเหตุ การดูแล
ป้องกันและบารุงสุขภาพ การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล
4. ให้ บ ริ ก ารด้ า นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและสวั ส ดิ ก ารทั่ ว ไปเช่ น ระบบสารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด
สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ ๔

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 1,000,000 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๑๒.๑.๑ จ้างเหมาจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ๒๔๔ ใบ x 1๐0 บาท รวม 24,400 บาท
12.1.2 จัดสวัสดิการสุขภาพของนักศึกษาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี รวม 475,600 บาท
การประกันอุบัติเหตุ การดูแลป้องกันและบารุงสุขภาพ
การเตียมความพร้อมของห้องพยาบาล
12.1.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการทั่วไปเช่นระบบสารสนเทศ รวม 500,000 บาท
ห้องสมุด สาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ จากการสังเกตุ
๑๓.๒ จากความคืบหน้าในการดาเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๒๔๔ คน
๑๔.๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถส่งมอบบัตรประจาตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ให้แก่นักศึกษาระดับปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๒๔๔ คน ได้ทันกาหนดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ✓) กระทรวงศึกษาธิการ
( ✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ และ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ใหม่
ซึ่ง รวมถึ ง การพั ฒ นานวัต กรรมสิ่ งประดิ ษ ฐ์ที่ คิ ด ค้น โดยนั กศึ ก ษาอาชี วศึ กษา ที่ จ ะเป็ น ก าลัง สาคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนประเทศต่อไปใน อนาคต และการแปลงนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกสู่ท้องตลาด
จึง ได้ มี ก ารส่ งเสริม ให้ นั กศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติก าร โดยเปิ ด พื้ น ที่ ในการ
สร้างสรรค์ น วัต กรรมประดิ ษ ฐ์คิ ดค้ น สร้างสรรค์ ผลงาน สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง ๓ จึง ได้จั ด ท า
ประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีขึ้น โดย
เปิดโอกาสให้ นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีว ศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
สู่นวัต กรรม ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่ง ประดิ ษฐ์แ ละงานวิจั ยอย่างมีทั กษะและมีเหตุผ ล ใน
รูปแบบของการแข่งขันและประกวดผลงาน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ ได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัย
๗.๒ เพื่อแสดงผลงานในการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ
จานวน ๙๖ คน
(จานวน ๗ วิทยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน)
๘.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
จานวน ๑๗ คน
(จานวน ๗ วิทยาลัย ๑๗ สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๑ คน)
๘.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๑๘ คน
๘.๑.๔ ฝ่ายดาเนินการ
จานวน ๒๐ คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๓๔ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่คิดค้นโดยนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัด
๘.๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย อย่างมีคุณภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๐. การดาเนินการ
พ.ศ ๒๕๖๓
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ ๔

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๒๔๘,๓๖๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๖๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสาม
ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๑2.๑ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๘ คน
รวม ๑๒,๙๖๐ บาท
(๑๘ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน)
๑2.๒ ค่าที่พัก (๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน x ๙ ห้อง)
รวม ๒๑,๖๐๐ บาท

๑2.๓
๑2.๔
๑2.๕
๑2.๖

ค่าเดินทาง (๒,๐๐ บาท x ๑๘ คน)
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ สื่อ โสต
ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง
๑2.๖.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน
(๓ วัน x วันละ ๔๒๐ บาท x ๒๐ คน)
๑2.๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาเจ้าของผลงาน
(๕๑ ผลงาน x ๒ คน x ๑๘๐ บาท x ๑ วัน)
๑2.๖.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษา
(๕๑ ผลงาน x ๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๑ วัน)
๑2.๗ เงินรางวัล (๑๐,๐๐๐ บาท x ๘ ประเภท)
๑2.๘ ค่าจัดทาโปสเตอร์ (๖๐๐ บาท x ๕๑ ผลงาน)
๑2.๙ ค่าวัสดุและค่าจัดทาเกียรติบัตร

รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๕,๒๐๐ บาท
รวม ๑๘,๓๖๐ บาท
รวม ๑๒,๒๔๐ บาท
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
รวม ๓๐,๖๐๐ บาท
รวม ๕,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๙๖๐ บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑3. การวัดผลประเมินผล
๑3.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑3.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑3.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑4.๑ มีการจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย ให้แก่ครู อาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ
๑4.๒ มีการจัดตั้งคณะทางานด้านการวิจัย จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”
2. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
3. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
4. ลักษณะโครงการ () โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้ วย 10 สถานศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุ ฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตามพระราชบัญ ญัติ การอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่ ว ไป มาตรา 6 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ต้ อ งเป็ น การจั ด
การศึกษาในด้านวิ ชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่ อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นการ
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได้
การจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพ จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร และพัฒ นาองค์กร
ให้ เจริญ เติบ โตเพื่ อ ก้าวไปสู่ ความส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้ จาเป็ นอย่ างยิ่ง ที่ จ ะต้ องพั ฒ นาบุ คลากรให้
เกิดความรักความผูกพันรู้จักการทางานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โครงการพัฒนา
บุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความ
รั ก ความผู ก พั น ช่ ว ยสร้ า งสรรค์ อ งค์ ก รให้ ท าให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น มุ ม มองก้ า วไป สู่ ค วามส าเร็ จ
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน กิจกรรมที่ผ่อนคลายสนุกสนานจะช่วยทาให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น
มีความหมายมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนทางาน เกิดบรรยากาศ “ที่ทางานน่าอยู่
และสังคมสมานฉันท์”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จะต้องเริ่มต้นที่คนมีคุณภาพเช่นกัน
โดยสรุปพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของความสาเร็จ คือ คนทาให้องค์กรมีชีวิต มีพลวัตให้เกิดความสุขในองค์กรซึ่งสุดท้ายทา
ให้องค์กรเติบโต ดังนั้นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สร้างสรรค์องค์กร”

7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
7.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญญาในการทางาน
7.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภานในสถาบันฯ
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนา จานวน 17 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นาประสบการณ์ที่ได้ดาเนินโครงการมาปรับปรุง
ประยุก ต์ใช้ และพั ฒ นาตนเองและสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง 3 ให้ ก้าวหน้ าอย่างมี คุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สร้างสรรค์องค์กร”
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
12. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 81,110 บาท
งบประมาณของ โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 81,110 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
12.1 ค่าวัสดุ
12.1.1 ป้ายไว้นิลของโครงการ
12.1.2 อุปกรณ์สานักงาน
12.2 ค่าตอบแทนวิทยากร

รวม 2,500 บาท
รวม 10,000 บาท
รวม 20,000 บาท

12.3 ค่าเดินทาง
12.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง

รวม 5,000 บาท
รวม 12,510 บาท

12.5 ค่าที่พัก
12.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ของที่ระลึก)

รวม 29,600 บาท
รวม 1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น

81,110 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
13. การวัดผลประเมินผล
13.1 การสังเกตการดาเนินโครงการ
13.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
13.3 การรายงานผลการดาเนินโครงการ
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14.1 บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
14.2 เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
3. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้กาหนดนโยบายที่มุ่งให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยการเข้าสู่โมเดล
“ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติและเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และมีโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เข้าถึง
การศึกษาทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชีวิต เพื่อ ส่งเสริมการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน ในระดับ นานาชาติ และสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ยึดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอันจะเป็นผลให้การพัฒนากาลังคนต้อ งปรับตัว
เพื่ อ ให้ ส อดรับ กั บ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี ม าตรฐาน
เทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ เป็ น หน่ ว ยงานในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้งระบบปกติ
และระบบทวิภาคี ปัจจุบัน หลักสูตรอาชีวศึกษาควรสะท้อนต่อการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งของ
ประเทศ และต้องพัฒนาให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และสามารถพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้
เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ใหม่
ที่อุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve และ New – Curve เพื่อให้ตอบสนองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตามนโยบายของประเทศไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้ดาเนินกิจกรรม
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

ที่สามารถเชื่อมต่อสาขาวิชาชีพที่จาเป็นตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ โดยจัดทาโครงการ
อบรมการพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๗.๒ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
ของการพั ฒ นากาลั งคนอาชีวศึ กษา การพั ฒ นาหลัก สูตร การพั ฒ นาครูแ ละการพั ฒ นาการเรียนการสอน
แนวใหม่
๗.๔ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพใหม่ ในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๗.๕ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึ กษา มีความรู้ความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพจาเป็น และสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จานวน ๔๕ คน
๘.๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทั กษะภาษาและทักษะวิชาชีพ
การสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไ ทย
แลนด์ ๔.๐ จานวน ๔๕ คน
๘.๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและ
สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๘.๑.๔ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
มีกรอบการเจรจาความร่วมมือ ข้อตกลงความร่วมมือกัน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
สนับสนุนการพัฒนา และการเชื่องโยงหลักสูตรอาชีวศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนสื่อ
การพั ฒ นาครู ครูฝึก ผู้บ ริหาร ความร่วมมื อ กับ สถานประกอบการทั้ งในประเทศและต่างประเทศในสาขา
วิชาชีพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ประชุม สร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพั ฒ นา การยกระดั บมาตรฐานกาลังคน
อาชีวศึกษาแนวใหม่ที่สอดคล้องการพัฒ นาประเทศไทย THAILAND ๔.๐ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๒ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓
สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน

๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึก ษา พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพการสอนด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบ
ออนไลน์
๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพที่
จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๕ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น
๙.๖ เตรี ย มความพร้อ มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ให้ เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้
วิชาชีพเฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ
๑๐. การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25…..
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 25…..
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน ตุลาคม 25๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน
๑๒.๑ ค่าอาหาร (๘๐ บาท x ๒ มื้อ x ๔๕ คน)
รวม
๑๒.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๔ มื้อ x ๔๕ คน)
๑๒.3 ค่าที่พักวิทยากร (๘๐๐ บาท x ๓ คน)
๑๒.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ด้านเอกสาร)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการณ์ดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

๒๕,๐๐๐ บาท
๗,๒๐๐ บาท
รวม ๖,๓๐๐ บาท
รวม ๒,๔๐๐ บาท
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วย
ระบบออนไลน์ จานวน ๔๕ คน
๑๔.๒ ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะภาษาและ
ทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๑๔.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาการ ทักษะภาษาและวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและ
สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๑๔.๔ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
ในการพัฒนาอาชีวศึกษา
๑๔.๕ หลักสูตรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในสาขา
วิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่
๑๔.๖ ยกระดับมาตรฐานการพัฒ นาการจัดอาชีวศึกษาและหลักสูตรในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศตาม ไทยแลนด์ ๔.๐
๑๔.๗ สถานศึกษา ได้ยกระดับมาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและเทคโนโลยี ที่สามารถเพิ่มมูลค่า
และคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม
๑๔.๘ สร้า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่ สถานประกอบการ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม กลุ่ม บริก ารและกลุ่ ม เกษตร
ที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23
สถาบัน เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศและแผน การผลิ ต ก าลั ง คน สู่ ต ลาดแรงงาน ตรงตามค วาม ต้ อ งของสถาน ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 และ 14 นั้น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้ดาเนินการจัดการศึกษาการบริหาร โดยเปิดการเรียนการสอน
ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 จนถึ ง ปั จ จุ บั น สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 3 จึ ง มี ค วามตระหนั ก ใน
ความสาคัญของการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการบริหารหลักสูตรอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ และเพิ่มคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลั กสู ตร ตรงตามความต้ องการของการพั ฒ นาประสบการณ์ แ ละสอดคล้ องกั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้กาหนดจัด
โครงการอบรมพั ฒ นาการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รือ สายปฏิ บั ติ การ สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีประสิทธิภาพและคุณภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและสถานประกอบการ

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๗.๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ สามารถนาหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
จั ด ประชุ ม เตรี ย มการจั ด การเรี ย นการสอน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สาหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งานหลั ก สู ต ร ประธานหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
๘.๒.๒ สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญ ญาตรีจะได้แนวทาง/วิธีการและขบวนการในการ
บริหารในรูปแบบของเอกสารที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
๘.๒.๓ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา สามารถทากิจกรรมร่วมกันได้อย่างถูกต้องใน
ทิศทางเดียวมีความเข้าใจกันและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๑. เชิญผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการพัฒ นาการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสายปฏิ บัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สรุปขั้น ตอนการประชุ มการพั ฒ นาการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีห รือสาย
ปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
10. การดาเนินการ
พ.ศ 25๖๓
พ.ศ 256๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม 25๖๓ – เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๗๕,๙๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๗๕,๙๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๕,๐๐๐ บาท
(ชุดละ ๑๐๐ บาท x ๕๐ ชุด)
๑๒.๒ ค่าอาหาร
๑๒.๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน
(๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๕๐ คน)
รวม ๑๒,๕๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๕๐บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน)
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าวิทยากร ( ๔ คน x ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท x ๘ ชั่วโมง)
รวม ๓๘,๔๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าวัสดุ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ผู้เข้าได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ สามารถนาหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จังหวัดนครนายก
๓. ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ .
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หัวข้อ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษานาส่ง ข้อมูลหลักสูตรที่ ได้รับการ
อนุ มั ติห รือ ให้ ค วามเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ดมศึ กษาผ่ านระบบพิ จารณาความสอดคล้ องของหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อรับรองหลักสูตรที่ ปรับปรุงและพัฒ นาใหม่ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และให้เกิดความถูกต้องตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่
ระบบพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ นาเข้าข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงจานวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จานวน ๑ หลักสูตร เข้าสู่
ระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO)
๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจและสามารถนาเข้าข้อมูลได้อย่างถู กต้อง สมบูรณ์
ทั้ง ๕ หลักสูตร
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
- หลักสูตรปรับปรุงจานวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จานวน ๑ หลักสูตร รวม ๕ หลักสูตร
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถนาเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
จานวน ๕ หลักสูตรๆ ละ ๕ คน จานวน ๒๕ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
- สถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้หลักสูตรที่มีค วามสมบู รณ์ ผ่านระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
9.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
9.3 จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
9.4 ประเมินผลและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ต.ค.๒๕๖๓ - มิ.ย.๒๕๖๓ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๒,๗๐0 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๐0 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๑2.1 ค่าอาหาร
๑2.2.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน)
รวม ๑,๖00 บาท
๑2.2.๒ ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน)
รวม ๑,๔00 บาท
๑๒.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน x ๖ ชม. x ๑,๒๐๐ บาท)
รวม ๗,๒๐0 บาท
๑๒.3 ค่าเดินทางวิทยากร
รวม ๑,๐00 บาท
๑๒.๔ ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการ (๑ กระเช้า x 1,500 บาท)
รวม 1,๕๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๐0 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ หลักสูตรทั้ง ๕ หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบ CheCo
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและสามารถนาเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
จานวน ๑๐ คน
14.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ เผยแพร่ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ✓) กระทรวงศึกษาธิการ
( ✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ✓) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๕.๑
ตามยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หัวข้อ ด้านความมั่นคง , การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์ที่ 3 หัวข้อ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 หั วข้ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการอาชี วศึ กษาภายใต้ หลั กธรรมาภิ บาล ,
การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น วิธี ก ารที่ มี ค วามส าคั ญ และจาเป็ น อย่ างยิ่ ง ของทุ ก หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร
นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเดียว ยังเป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้สาธารณะชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการให้เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี
ของสถาบันอีกด้วย
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
๗.๒ เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถาบันไปสู่สาธารณชน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประจาเดือน
๑๒ เดือน เผยแพร่วารสาร ๑ ครั้งต่อปี และเผยแพร่ข่าวสารทั่วไป ๑ ครั้งต่อปี
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บ ริห ารครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจนหน่ ว ยงานองค์ ก รภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ย วข้ อง และผู้ ที่ สนใจได้ รับ ทราบแนวทางการดาเนิ นงาน การพั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการด้ านการจั ด
การศึกษาระบบบริหารข้อมูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์นาเสนอแผนเพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ภาพลักษณ์
๙.๒ ติดตามการดาเนินงาน
๙.๓ ประชุมสรุปผลการเผยแพร่ภาพลักษณ์
๙.๔ ดาเนินการประชาสัมพันธ์
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ ๔

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 5๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวท้องถิ่น (๑,๐๐๐ x ๑๒ เดือน)
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าวทั่วไป (๑ ครั้งต่อปี)
รวม ๑๑,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร (๑ ครั้งต่อปี)
รวม 1๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าจัดซื้อ และวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
รวม ๑๗,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ ดาเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ นิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวนสถานประกอบการ
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาปัจจุบันที่มีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ถือเป็น
หัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นาหลักสูตร การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมีต้นแบบมา
จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาและปรับใช้การศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีนั้น อธิบายได้ดังนี้ คือต้องอาศัยความร่วมมือสองฝ่าย คือ สถานศึกษา และสถานประกอบการ หลักการ
คือ สถานศึกษาได้ตกลงความร่วมมือกับสถานปรกอบการ โดยที่เน้นภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและออกปฏิบัติ
จริ ง ไปเรี ย นรู้จ ริ งกั บ สถานประกอบการจริง ซึ่ ง เป็ น ผลดี กั บ การจั ด การเรีย นการสอนของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน การสอน พร้อมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ รวม
ไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ
ด้วย ฉะนั้นแล้วจึงได้มีโครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถาน
ประกอบการ เพื่ อ จั ดส่ งนั กศึ ก ษาเข้ าไปฝึ กทั กษะวิ ชาชีพ ทั้ ง สายช่ างอุต สาหกรรม และสายพณิ ช ยกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสร้างมาตรฐานให้กับวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ และคุณภาพ
ป้อนสู่ตลาดแรงงานสืบไป
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงมีการกาหนดแนวทางและจัดทาโครงการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี เพื่อป้องกันปัญ หาที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ผนวกกับการ
นิ เทศติ ด ตามอย่ า งจริง จั ง ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ส ถานประการเพิ่ ม ขึ้ น
ครอบคลุมกั บสาขาที่ วิทยาลัย เปิด ทาการเรียนการสอน และวิทยาลัยได้เข้ าสู่ ระบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบทวิภาคีอย่างเต็มรูปแบบ

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหาในการดาเนินโครงการตามนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๒ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในการดาเนินโครงการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
อาชีวศึกษาอย่างสูงสุด
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
เพิ่มจานวนสถานประกอบการ ๕ แห่ง จากที่มีอยู่
๘.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการดาเนินโครงการตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดแนวทางในการนิเทศติดตาม ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวน
สถานประกอบการ
๙.๒ นิเทศติดตาม ตามนโยบาย ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖364 ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๙.๓ สรุป ผลการนิ เทศติ ดตาม ลงนามความร่วมมื อกั บสถานประกอบการ และเพิ่ มจ านวนสถาน
ประกอบการ
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดื อน ตุ ลาคม ๒๕๖๓ – เดื อ น เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถานศึก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชีว ศึ กษา
ภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน
เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าที่พัก
- ๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

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

เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวม

๑๐,๐๐๐ บาท
๘,๘๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ได้รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบาย ของการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๔.๒ วิทยาลัยมีการดาเนินโครงการตามนโยบายให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน
๒. สถานที่ สถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผูร้ ับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( / ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และวิทยาลัยในสังกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
ถังฟง เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ในการทาโครงการความร่วมมือการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิ
(จีน -ไทย) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีว ศึกษามีการพัฒนาและมีศักยภาพให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตาม
นโยบายการพั ฒ นาประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อุตสาหกรรม First S - curve และ อุต สาหกรรม New S curve
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ พิ จ ารณาเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ที่ เกิ ด แก่ ค รู
คณาจารย์ และนักเรียน อันจะสามารถยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับครูวิชาชีพ บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยจัดให้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรื อหน่วยงาน เพื่อนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการจัดทาโครงการ
การพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-จีน ขึ้น โดยยึดโยงแนวปฏิบัติและเปิด
โอกาสในการพัฒนาให้แก่ครู คณาจารย์รวมถึงบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒ นาครูให้ได้รับประสบการณ์ ตรงตามวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ
ทั้งด้านกระบวนการรวมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๗.๒ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา สถานศึ ก ษา กั บ สถานศึ ก ษา
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี
ให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
ครู และนักศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งหมด ๒๐ – ๔๐ คน/วิทยาลัย
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๘.๓ เชิงเวลา
๑ ภาคเรียนการศึกษา
๙. วิธกี ารดาเนินการ
๙.๑.หนั งสื อ น าส่ง การแจงรายละเอี ย ดทุ น การศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย ต่ า งๆของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
๙.๒.การรับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากวิทยาลัยในสังกัด
๙.๓.การเดินทางไปศึกษาต่อยังวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙.๔.วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙.๕.การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค.

ไตรมาสที่ 2

พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา และวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 2,000,000 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๑2.1 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ
(10,000 บาท x ๒๐ คน)
รวม 2,000,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๓.๓ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)

๑๓.๔ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ วุฒิบัตรการจบการศึกษาในวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๔.๒ การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน ระดับ ๓ (HSK 3)
๑๔.๓ ความพร้อมของผู้เรียนในการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่.....
ตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ มี เป้ าหมายในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนที่ แ ตกต่ า งจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือเน้นผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะที่มีการปฏิบัติงานได้จริง มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
สูง โดยการดูแลของครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม
สถาบัน การอาชี วศึกษาภาคกลาง ๓ ได้เปิ ดการเรียนการสอนหลั กสูต รเทคโนโลยี บัณ ฑิ ตตั้ ง แต่ ปี
การศึก ษา ๒๕๕๗จนถึ งปั จจุ บั น สถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง ๓ มีห ลั ก สูต รที่ ไ ดรับ การอนุ มั ติ จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปิดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น ๑๐ หลักสูตร โดยจาเป็นต้องมีครูฝึกในสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
และเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนในระบบทวิ ภาคีเพื่อให้สามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มี
เพื่ออบรมสั่งสอนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี
๗.๒ ครูฝึ ก ในสถานประกอบการได้ รั บ การอบรมตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การฝึ ก อาชี พ
ในสถานประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ
๗.๓ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู คณาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี
ให้ได้มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รียนอาชีวศึกษาอย่างสูงสุด
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบั ติการ มีความรู้ถึง บทบาทหน้าที่ ของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี

๘.๒ เชิงคุณภาพ
ครู ฝึ ก ในสถานประกอบการได้ รั บ การอบรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การฝึ ก อาชี พ ใน
สถานประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
๙.๒ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓
สถานศึกษาภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาร่วมกัน
๙.๓ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
๙.๔ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในสาขาวิชาชีพ
ที่จาเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่
๙.๕ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาแนวใหม่ และกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบทวิวุฒิ ระบบทวิภาคีเป็นต้น
๙.๖ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพ
เฉพาะทาง และสาขาวิชาชีพ ขาดแคลน ที่ สอดคล้ องกับ ความต้องการของสถานประกอบการ การพั ฒ นา
ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
๙.๗ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ
๑๐. การดาเนินการ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 2

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท*
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ คน (๕ คน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๘,๐๐๐ บาท

๑๑.๓ ค่าอาหาร
๑๑.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน
๘๐ บาท x ๔ มื้อ x ๘๕ คน
๑๑,๓,๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓๕ บาท x ๘ มื้อ x ๘๕ คน
๑๑,๓.๓ ค่าดาเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ
รวมทั้งสิ้น

รวม ๒๗,๒๐๐ บาท
รวม ๒๓,๘๐๐ บาท
รวม ๕,๐๐๐ บาท
100,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
* งบประมาณจัดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จานวน 25,000 บาท
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๒.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๒.๔ การใช้แบบสอนถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ ครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
๑๔.๒ ครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองครูฝึกในสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ และ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้รวมถึง
การส่งเสริมให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กรแห่งการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมครูอาจารย์ และนักศึกษาให้
มีการดาเนินการวิจัยและพัฒนาโดยได้รับการส่งเสริมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการมอบทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี ให้กับครูอาจารย์ และนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการทาวิจัยและใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริมครูอาจารย์ และนักเรียนนัก ศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อ เนื่อง) ให้มีการดาเนินการวิจัย
และพัฒนา
๗.๒ เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตมีมีความรู้ ความสามารถ
๗.๓ เพื่อสร้างและพัฒนา ครูอาจารย์ และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ให้ เป็นนักวิจัยใหม่ ที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) จานวน ๑๖
ทุน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี จานวน ๔ ทุน
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
๘.๓ เชิงเวลา
มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการพิ จารณาและติ ดตามทุน สนับ สนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญ ญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพั น
บาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ค่าอาหารในการจัดประชุม
รวม ๘,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๔ ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ทุนสนับสนุน
๑๒.๒.๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๒ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีการดาเนินการวิจัยและพัฒนา
๑๔.๒ อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับทุนและมีผลงานวิจัยได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. สถานที่ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) กระทรวงศึกษาธิการ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตในสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าใน
การสร้างงานเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่ อพั ฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณ ฑิตให้สามารถสร้างงานในวิชาชีพของตนเองให้มีการ
พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการพัฒนา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเป็นนักพัฒนางาน
โดยใช้ภาคนิพนธ์เป็นฐานในการสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาต่อยอดงานใน
วิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น จนทาให้นักศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จ ริงอย่างมีหลักการและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมวิชาชีพ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและสามารถเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต
๗.๒ เพื่อสร้าง และพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ให้เป็นนักวิจัยใหม่ ที่มีประสบการณ์ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ เพื่อให้นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยรวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่ดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๔) จานวน ๒๕๐ คน
๘.๑.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๓) จานวน ๒๕๐ คน

๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.2.1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และ
ความสามารถ ในการเขียนภาคนิพนธ์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
๘.2.๒ มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติฯ
๘.๓ เชิงเวลา
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดการอบรมการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ที่เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๒๓,๐๘๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน
แปดสิบบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
๑๒.๑.๑ ค่าจัดทาคู่มือการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๒ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง (๖ คน x วันละ ๒๗๐ บาทx ๒ วัน x ๗ สถานศึกษา) รวม ๒๒,๖๘๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเดินทาง
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าที่พัก (๖ คน x ๑,๒๐๐ บาทx ๑ คืน x ๗ สถานศึกษา)
รวม ๕๐,๔๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณ ฑิต(ต่อเนื่อง)ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมจานวนอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐
๑๔.๒ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนร้อยละ ๘๐
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

(✓) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สถาบั นการอาชี วศึ กษาได้ ด าเนิ นการตามภารกิ จ ตามพระราชบั ญญั ติ การอาชี วศึ กษา พ.ศ.๒๕๕๑
ดาเนิ นการเปิ ดหลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิ บั ติ การ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘” ประเด็นสาคัญที่มี
การเพิ่มเติมได้แก่ “อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลัง ๕ ปี อย่างน้อย ๑ เรื่อง”
จึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
สถาบั นการอาชี วศึ กษาภาคกลาง ๓ เห็ นถึ งความส าคั ญในการพั ฒนาบุ คลากรทางการศึ กษา ครู คณาจารย์
อันจะสามารถยกระดับศักยภาพ และการนาเอานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาต่อ
ยอด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์ให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้น สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ด้านการเขียนผลงานวิชาการ
และบทความจากนวัตกรรม
๗.๒ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน
๗.๓ เพื่ อให้อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยรวมทั้ง กระตุ้นให้เกิ ด
งานวิจัยที่ดี สู่การการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติมากยิ่งขึ้น

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี และ
อาจารย์ผู้สนใจ ของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน ๘๐ คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๒ คณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาสรรถนะด้าน
การเขียนผลงานวิชาการและบทความจากนวัตกรรม และสามารถสร้างผลงานวิชาการได้
๘.๓ เชิงเวลา
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๙. วิธีการดาเนินการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ด้านการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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

ไตรมาสที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท
งบประมาณจากการบูรณาการโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่
ร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าวัสดุค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในจัดอบรม
๑๒.๑.๑ ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๒ ค่าวิทยากร (๑,๒๐๐ บาท x ๓ คน x ๔ ชม.)
รวม ๑๔,๔๐๐ บาท
๑๒.๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๒๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๒ มื้อ)
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๔ ค่าอาหารเย็น (๓๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ มื้อ)
รวม ๒๔,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๕ ค่าอาหารว่าง (๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๔ มื้อ)
รวม ๑๖,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๖ ค่าที่พัก (๘๐๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ ครั้ง)
รวม ๖๔,๐๐๐ บาท
๑๒.๑.๗ ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๖๐ บาท x ๘๐ คน)
รวม ๑๒,๘๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๓. การวัดผลปร
ะเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๓.๓ การใช้แบบสอบถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ คณาจารย์ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการและบทความจาก
นวัตกรรม
๑๔.๒ คณาจารย์พัฒนาเอานวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากการจัดการเรียนการสอน
๑๔.๓ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจา
(✓) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
(✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(✓) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการการศึกษาภายในระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First Scurve, New S-curve, Thailand 4.0
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การวางแผนการผลิตกาลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สอดรับกับทิศทางในการ
พัฒนาประเทศระยะ 20 ปีและตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ที่ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่มุ่ง สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง โดยก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ ให้ ป ระเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม
First S-curve และ new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและ
พื้นที่ไม่ติดชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกาลังคนเพื่อใช้วางแผน
การผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มีผลการสารวจ
ความต้ อ งการกาลั งคนในกลุ่ม ภาคการผลิ ต และบริก าร และสาขาที่ เป็ น ความต้อ งการ/ความจาเป็น ของ
ประเทศ การศึ ก ษานโยบายต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นากาลัง คน รวมทั้ ง การศึก ษาด้ านความ ไม่
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การคาด ประมาณความต้องการแรงงาน ได้พยากรณ์จานวน
แรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568 พบว่าประเทศไทยมีปัญ หาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สาย
ปฏิบัติการ ในรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น UpSkill/ReSkill
ที่มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนากาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้วยการสร้างทักษะใหม่ที่
จาเป็นในการทางาน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศให้ผู้เรียนและกาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วย
การยกระดับสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีว ศึกษาและกาลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ วิชาชีพแห่งชาติ การเพิ่ มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T
เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ โดยใช้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (Vocation Qualification System) เป็ น
เครื่องมือในการ พัฒนาความสามารถ (competencies) ของกาลังคน ในรูปแบบการบูรณาการเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะเป็ น การยกระดั บ (Implementation) สถานประกอบการ
ผู้ประกอบการ และ บุคลากร ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งผลต่อการยกระดับผลิต
ภาพและพัฒนากาลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศต่อไป
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้ดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อพัฒนากาลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗. วัตถุประสงค์
7.1 สร้างกลไกเชื่อมโยงการพั ฒ นาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึ กษา กาลัง คนของสถานประกอบการ
สู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
7.2 สร้างกลไกเชื่อมโยง เพื่อเทียบเคียง เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ
7.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ก าลั ง คนของ
สถานประกอบการสูม่ าตรฐานอาชีพ
7.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและทักษะการทางานของผู้เรียนอาชีวศึกษา
กาลังคนในสถานประกอบการให้มีความพร้อมสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
7.5 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
และรูป แบบการสอนแนวใหม่ที่ส อดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และทักษะการประเมินรับ รอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7.6 พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศเพื่ อรองรับการบริห ารจัดการของศู นยทดสอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา
7.7 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการยกระดับกาลังคนสู่มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาโดยใช้มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ

๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ตัวชีว้ ัด
ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง /ผู้บริหาร
วิทยาลัย 202 แห่ง (จานวนเท่ากับสถาบัน/วิทยาลัยที่มี)
ครู/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒ นาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการทางาน
สถานประกอบการและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
ศู น ยทดสอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ
คน

ค่าเป้าหมาย
20

คน

40

คน

40

แห่ง
คน

10
40

คน

100

แห่ง

1

หน่วยนับ
ระดับคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ดี

ระดับคุณภาพ

ดี

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

8.2 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานศู น ย์ ท ดสอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ครู / คณาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ แ ละ
ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการและบุ คลากรผ่านการพัฒ นาองค์ความรู้
และทักษะในการประกอบการและการทางาน
ผู้ประกอบการและบุค ลากรในสถานประกอบการผ่ าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

๙. วิธีการดาเนินการ
9.1. จัดทาข้อเสนอโครงการและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนประจาปี
9.2 จัดทารายละเอียดแผนการปฏิบัติการและแผนการดาเนินงานประจาปี
9.3 ดาเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติการและแผนการดาเนินงานประจาปีดังต่อไปนี้คือ
▪ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพื่อ
ยกระดับกาลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
▪ พัฒ นาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทางานของกาลัง คนในสถาน
ประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนากาลังคนในศตวรรษที่ 21
▪ ประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานกาลังคน
ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
9.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลโครงการ
๑๐. แผนการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.กาหนดรูปแบบการพัฒนาและ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา
2.พัฒนาบุคลากรประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบันการอาชีวศึกษาได้แก่ ด้าน
สนับสนุน ด้านทดสอบและ
ประเมิน ด้านฝึกอบรม และ
คณะกรรมการประเมิน ตัดสิน
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการของศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสถาบันการ
อาชีวศึกษา
4.ประเมินและรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานกาลังคนให้มี
คุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
5.สรุปติดตามประเมินโครงการ

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 504,000 บาท
งบประมาณโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative
Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 รวมทั้งสิ้น 504,000 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
๑2.๑ กิจกรรมประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบการพัฒนา
รวม 50,๐๐๐ บาท
และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร จานวน 60 คน
๑2.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ
รวม 100,๐๐๐ บาท
การบริหารจัดการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สถาบันการอาชีวศึกษา
๑2.๓ กิจกรรมประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวม 354,000 บาท
เพื่อยกระดับมาตรฐานกาลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่าาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น
504,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ นิเทศติดตามการประเมินโครงการ
๑๒.๒ ประเมินประสิทธิผลโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อประชาชน
▪ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์วิชาชีพ
▪ สร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพแก่บุคคลในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
▪ บุคคลที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีความมั่นใจ และสังคมยอมรับในความเป็นมืออาชีพ
▪ ให้คุณค่ากับชีวิตการทางาน สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ เพิ่มเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
▪ ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน และประสบการณ์ชีวิตเข้าสู่
ระบบการศึกษาได้
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อสังคม
▪ สร้างค่านิยมการเรียน “เพื่อการทางาน” มากกว่าการเรียน “ให้ได้ปริญญาสูงๆ”
▪ ส่งเสริมให้นาประสบกาณ์วิชาชีพมารับรองให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือ และนักวิชาชีพเสรีในอาเซียน
▪ สร้างโอกาสและความเป็นธรรมของรายได้
▪ สร้างความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นการยกระดับ
ฝีมือแรงงานเข้าสู่ระดับสากล

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ต่อเศรษกิจ
▪ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ด้วยฐานกาลังคน
▪ มีมาตรฐานอาชีพเป็นเกณฑ์ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
▪ รักษากาลังคนให้อยู่ในระบบการทางานสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
▪ สร้างผลิตภาพกาลังคน เพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ
▪ พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
และเป็ น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่เปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา การเปลี่ย นแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสัง คมของโลก การพั ฒ นากาลั ง คน
ในศตวรรษที่ 21
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติก ารอาชี วศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ให้ มี คณะกรรมการสภาสถาบัน ใน
สถาบันแต่ละแห่ง จานวนไม่เกินสิบสี่คน และมาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่ ว ไปของสถาบั น โดยสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ ขั บ เคลื่ อ นงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมา
ภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ
คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติ
ธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่ วนร่วม การพยายามแสวงหาฉัน ทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินขับเคลื่อนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา
๗.๒ เพื่ อร่วมวิเคราะห์ปัญ หา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนิ นโครงการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๓ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๔ เพื่ อ ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี การบริห ารจั ดการที่ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลของสภาสถาบั น และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ คณะกรรมการสภาสถาบัน
จานวน ๑๐ คน
๘.๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน ๑๐ คน
๘.๑.๓ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
จานวน ๑๓ คน

8.2 เชิงคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดวันประชุม
๙.๒ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๙.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 475,800 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 475,8๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้า
พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๒,๐๐๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๖๐๐บาทx๑2คนx๑๒ครั้ง) รวม 254,400 บาท
๑๒.๒ ค่าพาหนะ
รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม 41,400 บาท
(๑๕๐บาทx๒3คนx๑๒ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น 475,800 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
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แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์ (สถาบันฯ)
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ ขั บ เคลื่ อ นงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภา
สถาบั น และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของสถาบั น ซึ่ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าลประกอบด้ ว ยหลั ก ๑๐ ประการ คื อ
๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ ๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม
๗) ความเสมอภาค ๘) การมี ส่ ว นร่ ว ม การพยายามแสวงหาฉั น ทามติ ๙) การกระจายอ านาจ และ
๑๐) คุณธรรม จริยธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินขับเคลื่อนงานของสถาบันการอาชีวศึกษา
๗.๒ เพื่ อร่วมวิเคราะห์ปัญ หา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนิ นโครงการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๗.๓ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แล้ว
นาเสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๗.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน ๑๙ คน
๘.๑.๒ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน ๙ คน

8.2 เชิงคุณภาพ
คณะผู้บริหารสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดวันประชุม
๙.๒ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๙.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน 3๘5,200 บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม (๑,๒๕๐บาทx๑คนx๑๒ครั้ง)+(๑,๐๐๐บาทx๑๘คนx๑๒ครั้ง) รวม ๒๓๑,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าพาหนะ
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเอกสารการประชุมและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดประชุม
รวม ๓๔,๒๐๐ บาท
(๑๕๐บาทx๑๙คนx๑๒ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น 385,200 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
๒. สถานที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
() สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตามยุทธศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ)
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
จัดตั้งเป็นสถาบันให้กระทาได้โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคานึงถึงการประสานความ
ร่วมมือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ท รัพ ยากรร่วมกัน ทั้ง นี้ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง คื อ
กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (จานวน ๑๙ แห่ง)
และกฎกระทรวง การรวมสถานศึก ษาอาชี วศึ กษาเพื่ อ จัด ตั้ ง สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
(จานวน ๔ แห่ง) โดยสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง ๒๓ แห่ง ได้ขับเคลื่อนงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบริหาร
จัด การที่ ดีต ามหลั กธรรมาภิ บ าลของสภาสถาบั น และผู้ บ ริห ารทุ ก ระดับ ของสถาบั น ซึ่ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ประกอบด้วยหลัก ๑๐ ประการ คือ ๑) ประสิทธิภาพ ๒) ประสิทธิผล ๓) การตอบสนอง ๔) ภาระรับผิดชอบ
๕) เปิดเผยโปร่งใส ๖) หลักนิติธรรม ๗) ความเสมอภาค ๘) การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ
๙) การกระจายอานาจ และ ๑๐) คุณธรรม จริยธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการขับเคลื่อนงาน การบริหารจัดการสถาบันการ
อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง ๒๓ แห่ง
๗.๒ เพื่ อร่วมวิเคราะห์ปั ญ หา หาแนวทางแก้ไขในการด าเนิ นโครงการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
๗.๓ เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
๗.๔ เพื่ อ ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี การบริห ารจั ดการที่ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลของสภาสถาบั น และ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน ๕๕ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
9. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กาหนดวันประชุม
๙.๒ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
๙.๓ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๙.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 2563
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 2564
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แห่ง
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ จานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การเสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๓.๓ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ (Executive Information
System)
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภารงานประจา
( ) โครงการพิเศษ
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๕
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern
Management)
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติ การพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดว่า “เพื่ อให้
การพั ฒ นาดิจิ ทั ลเกิด ประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศเป็ นส่ วนรวม ให้ คณะรั ฐมนตรีจั ดให้ มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การประกาศใช้และการแก้ ไขปรับปรุง นโยบายและแผนระดั บชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา” นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม จะเป็ นแผน
แม่บ ทหลั กในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมดิจิ ทัล ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่
กาหนดทิ ศทาง การขับเคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ง ยื นโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทั ล ซึ่ ง มีค วามสอดคล้องกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ประเทศไทยสามารถสร้า งสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จะมี เป้ า หมายในภาพรวม 4 ประการคื อ 1. เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์น วัตกรรมการผลิต การบริการ 2. สร้างโอกาสทางสัง คมอย่างเท่าเที ยมด้วยข้อมู ล
ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่ อ ดิจิทัล เพื่อ ยกระดับคุ ณ ภาพชีวิตของประชาชน 3. เตรียมความพร้อมให้
บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4.
ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริ การของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เล็งเห็นความสาคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีแนวคิดในการนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive
Information System: EIS) หรือ ที่ เรีย กว่ า EIS ซึ่ ง เป็ น ระบบสารสนเทศที่ ถู กพั ฒ นาขึ้น โดยเฉพาะ เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกับ ความต้ องการ ทัก ษะ และความสามารถในการเข้าถึ ง สารสนเทศสาหรับผู้ บริห าร เนื่ องจาก
ผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะด้านระยะเวลาในการเข้าถึงและทาความ
เข้าใจกับข้อมูล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และปรับตัวอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจภายใต้ข้ อจากัดของทรัพยากรทางการจัดการ ระยะเวลา
ข้อมูล และการดาเนินงานของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ผู้บริหารหลายคนยังมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่จากัด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีอายุมากและไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
การใช้งานสารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสาหรับผู้บริหารต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ (Executive Information System) เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีระบบการบริหารจัดการ
แนวใหม่ (Modern Management) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๗.๒ เพื่อปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7.3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้มีความรู้และทักษะ
ในการทางานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. หน่วยงานภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถานศึกษาในสังกัดเชื่อมต่อระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่ อผู้ บ ริห ารระดับ สู ง (Executive Information System: EIS) ได้ค รบทั้ ง
10 แห่ง
2. บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการทางาน
และการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จานวน 30 คน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นาระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
(Modern Management) ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มาใช้
ในการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. วิธีการดาเนินการ
1. ส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ใน การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การแนวใหม่ (Modern
Management)
2. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การจั ด การแนวใหม่ (Modern Management) ของสถาบั น
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านความรู้และ
ทักษะในการทางานและการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

พ.ศ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
๓. ดาเนินการเตรียมความพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่บุคลากร
และกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. สรุปผลและรายงานผล

๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดื อ น ตุ ล าคม 25๖๓ – เดื อ น ตุ ล าคม 25๖๔ ณ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
งบประมาณจากการจั ด สรรตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการบูร ณาการโครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยี นวัต กรรม(Innovative Technology) ให้พ ร้อ มก้ าวสู่ THAILAND 4.0 จั ดแบ่ง งบประมาณตาม
กิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ
๑2.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการแนวใหม่ (Modern Management) รวม 50,๐๐๐ บาท
ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)
๑2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา
รวม 50,๐๐๐ บาท
ภาคกลาง 3 ด้านความรู้และทักษะในการทางานและการพัฒนางาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น
100,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ และการใช้งานได้จริง
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔.๑ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชือ่ โครงการ โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม
จากความสาคัญดังกล่าวสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) การด าเนิ น การตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึ กษาธิ การ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ.
2563 – 2566 สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ที่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมุ่ ง เน้ น การผลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญ ญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีว ศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๗.๒ เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการรวมถึง เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วั ดของภารกิจของ
หน่วยงาน
๗.๓ เพื่อนาแผนการปฏิบัติราขการไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือ
สาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
ให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 30 คน
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
จานวน 50 เล่ม
๘.๒ เชิงคุณภาพ
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
นาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและเป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และ
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ เชิงเวลา
การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ ส ารวจข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐานขององค์ ก รเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๙.๓ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ

๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

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

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สถานที่ ประสานผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (1 คน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม ๓๖,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๘,๐๐๐ บาท
๑๑,๓ ค่าอาหาร
๑๑.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน
๘๐ บาท x ๔ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๗,๒๐๐ บาท
๑๑,๓,๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓๕ บาท x ๘ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๓,๘๐๐ บาท
๑๑,๓.๓ ค่าดาเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
100,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๒.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๒.๔ การใช้แบบสอนถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบั นการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสัง กัดมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๑๔.๒ แผนการปฏิบัติราขการประจาปีถูกนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๒. สถานที่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๓. ผู้รับผิดชอบ ความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๔. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( / ) โครงการตามภาระงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๕. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( / ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( / ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้า หมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานภายในองค์กรและ
เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมโดยการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่นิยม
แพร่ ห ลาย เช่ น ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแบบสมดุ ล หรื อ ที่ เ รารู้ จั ก กั น ในชื่ อ Balanced
Scorecard (BSC) ระบบการประเมินผลแบบมูลค่าเพิ่ มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic Value Added
(EVA) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาแนวคิดการประเมินผลดังกล่าวจะพบว่า ระบบ BSC แม้ว่า
เป็นการเน้นความสมดุลของมุมมองหลายมุมมอง และมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ก็ตามแต่ก็ยังมีการละเลย
มุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าส่วนระบบ EVA เป็นการให้ความสาคัญในด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียวโดยมุ่งเน้นความสาคัญ ด้านการเงินเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่สุด นั่นคือการปฏิบัติงานขององค์กร
ใดๆ ก็ตาม จะต้องนาไปสู่การได้กาไรในเชิงเศรษฐกิจ (กาไรที่มากกว่าสิ่งที่ควรจะได้) จากพิ จารณาข้อดีและ
ข้ อ จ ากั ด ของระบบการประเมิ น ผลที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น นี้ จึ ง ได้ มี ก ารน าเสนอแนวคิ ด การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Performance Prism โดยให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเพื่อให้ทราบ
ว่าใครเป็นผู้มี ส่วนได้เสียขององค์ กรและมีความต้องการอะไรจากองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์เพื่ อให้ท ราบว่า
องค์กรมีการใช้กลยุทธ์ใดที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 3) ด้านกระบวนการ
เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการใดที่มีความสาคัญที่องค์กรจาเป็นต้องดาเนินการ 4) ด้านความสามารถเพื่อให้
ทราบว่าองค์กรมีความสามารถใดที่จะนาไปสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินการและ 5) ด้านการให้ประโยชน์

เพื่อให้ทราบว่าองค์กรต้องการประโยชน์อะไรจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการที่จะทาให้องค์กรรักษาและ
พัฒนาความสามารถขององค์กรได้ต่อไป
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดทาขึ้นมาใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง รัฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศั กราช 2550 หมวด 5 แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.
2560 – 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การดาเนินการ
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึ กษาธิ การ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. 2563 – 2566 สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่ งเน้นการ
ผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่
ดังนั้นเพื่อเป็นการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ผลผลิตแผนปฏิบัติราชการประจาปีดังกล่าว ให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดทาโครงการจัดทารายงานผลปฏิบัติ
ราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นมาในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชี วศึกษาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๗.๒ เพื่อ กากับดูแล และติด ตามผลการดาเนิน งานของโครงการ/กิจกรรมต่ าง ๆ ในแต่ ละผลผลิ ต
แผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้ มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
๗.๓ เพื่อนาข้อมูลจากผลการประเมินการปฏิบัติราขการประจาปี ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
7.4 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๘. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
๘.๑ เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 30 คน
2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จานวน 50 เล่ม
๘.๒ เชิงคุณภาพ
1. รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ได้รับการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 นาไปใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละผลผลิตให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๙. วิธีการดาเนินการ
๙.๑ กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต
๙.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี
๙.๓ เผยแพร่รายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ นารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการดาเนินงาน/จัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป
๙.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลเป็นระยะ
๑๐. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 25๖๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

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

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สถานที่ ประสานผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
๑๑. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน มิถุนายน- ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑๒. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาในการดาเนินโครงการ จานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท
งบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวมทั้งสิ้น 100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (1 คน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ) รวม ๓๖,๐๐๐
๑๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุม
รวม ๘,๐๐๐
๑๑,๓ ค่าอาหาร
๑๑.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน
๘๐ บาท x ๔ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๗,๒๐๐
๑๑,๓,๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓๕ บาท x ๘ มื้อ x ๘๕ คน
รวม ๒๓,๘๐๐
๑๑,๓.๓ ค่าดาเนินการพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการ
รวม ๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
100,๐๐๐
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๒.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๒.๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๒.๓ การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๒.๔ การใช้แบบสอนถาม สารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการ
จัดทารายงานผลปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๑๔.๒ องค์กรได้รับทราบถึงความต้องการและประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับเพื่อนาไป
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ
14.3 การปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ น่าอยู่ น่าทางาน
๒. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
๓. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
4. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
(✓) โครงการตามภารงานประจา
( ) โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
5. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
(✓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 256๔
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
๖. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ล้อมรอบตัวของคนทางานในขณะที่ทางานหรือประกอบอาชีพใน
สถานที่ทางานหนึ่ง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปคนทางานต้องอยู่ในสถานที่ทางานอย่างน้อยวันละ 8 – 10 ชั่วโมง และใช้
ชีวิต 2 ใน 3 ของอายุในการทางาน ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานที่ทางานจะมีสิ่งคุกคามแตกต่าง
กันไปตามประเภทของงาน และสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานได้ โดยอาจทาให้เกิดได้
ตั้งแต่ความผิดปกติเล็กน้อยไปจนถึงป่วยเป็นโรคจากการทางาน ทั้งนี้อาการต่าง ๆ ของคนทางานนอกจากจะ
เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแล้ว สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติ กรรมของคนทางานเอง
ดังนั้นการจัดสถานที่ทางานให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการดาเนินโครงการสร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ทั้งกายและใจจึงเป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากสามารถทาให้คนทางานควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง และมีการจัดการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มจากการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องภายในสถานประกอบกิจการก็จะทาให้เกิดการขยายผลต่อไปยังที่บ้าน ชุมชน และสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุด นอกจากนี้ยังทาให้คนทางานมีความรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นด้วย ผลจากการวิจัยในหลายประเทศพบว่า โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างสมดุลชีวิต
คนท างาน จะช่ วยลดค่ าใช้จ่ายที่ สูญ เสีย ไปกับ การรักษาพยาบาล ลดจานวนวัน ป่ วย วัน ลา ลดอุบั ติเหตุ
รวมทั้งลดอัตราการเปลี่ยนงานได้ดีด้วย หากเป็นเช่นนั้นแล้วการที่เราจัดสถานที่ทางานของเราให้เหมาะสมโดย
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน และส่งเสริมสุขภาพของคนทางานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ย่อม
ส่งผลให้เรามีความสุขในการทางาน เห็นได้ว่า ความสาเร็จชองการดาเนินการให้สถานที่ทางานเป็นสถานที่ทางานน่า
อยู่ น่าท างาน เสริมสร้างสมดุล ชีวิตคนทางาน จะเกิด ขึ้นได้ต้อ งอาศั ยความร่วมมือ ร่ วมใจ กรอปกั บต้อ งมี
หลักการดาเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ จึงจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด สภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน การจั ด อบรม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรและการบริ ก ารที่ ดี ต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นสิ่งสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓
น่าอยู่ น่าทางาน เข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๗. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดหาวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการทางาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
คนทางานและชุมชนโดยรอบ
2. เพื่อ กาหนดโยบายด้านการส่งเสริม สุขภาพ อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม และความสมดุลในชีวิต และการ
ทางานโดยผู้บริหารขององค์กร กาหนดกฎระเบียบในการทางานที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทางานทุกคน ในการพัฒ นาสถานที่ทางานให้เป็นสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทางาน ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และความปลอดภัย
รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ
4. เพื่ อ จัด กิจกรรมหรือโครงการจัด การสิ่ง แวดล้ อม และการส่ง เสริม สุข ภาพด้ านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของสถานที่ทางานนั้น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนทางานทุกคน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
8.1 เชิงปริมาณ
1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวน 10 รายการ
2. ซ่อมแซมห้องทางานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์สานักงาน จานวน 3 ห้อง
3. ปรับปรุงและบารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จานวน 1 งาน
4. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ จานวน 2 กิจกรรม
8.2 เชิงคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมและวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางาน เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ จากกระบวนการทางาน
9. วิธีการดาเนินการ
1. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมห้องทางานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์สานักงาน ปรับปรุงและ
บารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
2. กาหนดโยบาย กฎระเบียบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตและการทางานโดยผู้บริหารขององค์กร
3. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลกิจกรรม/โครงการ

10. การดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ 256๓
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

พ.ศ 256๔
ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทาคาสั่ง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
11. ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๑2. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
งบประมาณจากการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จัดแบ่งงบประมาณตามกิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้คือ
๑2.๑ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จานวน 10 รายการ
๑2.2 ซ่อมแซมห้องทางานและห้องจัดเก็บอุปกรณ์สานักงาน
จานวน 3 ห้อง
๑2.๒ ปรับปรุงและบารุงรักษาภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๓ จานวน 1 งาน
๑2.3 จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ จานวน 2 กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

รวม 55,๐๐๐ บาท
รวม

30,๐๐๐ บาท

รวม

10,๐๐๐ บาท

รวม

5,000 บาท
100,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๓. การวัดผลประเมินผล
๑๓.๑ การสังเกตการดาเนินโครงการ
๑๓.๒ การนาเสนอและรายงานผลการดาเนินโครงการ
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย มี
ความพร้อมต่อการทางานและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

คำสั่งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2564
………………………………………………..………………………………………….

เอกสารการอนุมติใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
………………………………….………………………………………………….

รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
-------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายจารุกิตติ์
๒. นายศุภชัย
๓. นายเจนวิทย์
๔. นายบุญลือ
๕. นางจุรีรัตน์
๖. นางสุรภี

จันบารุง
พิชิตกุล
กันภัย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจา
(แทน) นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
เลขานุการสภาสถาบัน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชัชวาลย์
๒. นายประชาคม
๓. นายจงรัก

เจียรวนนท์
จันทรชิต
พลาศัย

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกิจจา
๒. นายอนันต์
๓. นายสุพจน์
๔. นางสาวดวงพร
๕. นางสาวสมจิตต์
๖. นายราชวัลลภ
๗. นายสัญญา
๘. นางวลัยพร
๙. นางสาวนพณัช
๑๐. นางสาวปนัดดา
๑๐. นางสาวกณิชชา

บานชื่น
พิมพ์โต่ง
ทองเหลือง
ราษฎร์เจริญ
อุระงาม
ลาพูน
พิเคราะห์
เนรมิต
เปสุริยะ
แดงดี
ศรีนาคา

ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครูวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ครูวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ครูวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
พนักงานบริหารทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
เจ้าหน้าทีง่ านความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

๗. นายศิริ
๘. นายวีระ
๙. นายโสภณ

วิระพรสวรรค์
ตั้งวรชัย
ครองตน
ทองเกตุแก้ว
สิงห์สุวรรณ
กลิ่นขจร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เนื่องจาก นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ติดภารกิจ ไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ กาหนดให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการสภาคนหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการสภาสถาบัน ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
นายวีระ พิชิตกุล เลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
สถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ดาเนินการจัด ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ครั้งที่
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. นั้น สถาบันฯ ได้จัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการศึกษาระบบทวิวุฒิ จีน – ไทย
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือหลักสูตรทวิวุฒิ จีน – ไทย สาขาวิชาระบบราง จานวน ๑๙ คน ที่มีกาหนดการ
เดินทางไปยังวิทยาลัยถังซานโพลีเทคนิค เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๓ นั้น ต้องถูกระงับและเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ THINK TALK
โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ครูผู้สอนจากวิทยาลัยถังซานโพลีเทคนิค ณ ห้องเรียนชั้ น ๔ อาคารสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
ในส่วนของโครงการความร่วมมือหลักสูตรทวิวุฒิ จีน – ไทย ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแลเทคนิคจิ่วเจียง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ดาเนินโครงการต่อ ในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมหุ่ น ยนต์ มีนั กศึกษาที่ให้ความสนใจ คือ นักศึกษาจากวิทยาลั ยเทคนิคปราจีนบุรี จานวน ๘ คน
และนั กศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จานวน ๔ คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสาร เพื่อที่จะเดินทางไปศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ
๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประสานงาน ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ รายงาน...

-๓๓.๒ รายงานผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งว่า ตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับการายงานข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ การ ภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๓ ดังนี้
ระดับ ปวช. และ ปวส.
สถานศึกษา

ระดับ

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.นครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วก.นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.บูรพาปราจีน

จานวน
นร.นศ.
ทั้งหมด

ติด ๐

ข.ร.

ม.ส.

ข.ส.

ข.ป.

ผ่าน
เกณฑ์

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ กิจกรรม

561
441
402
1,404
463
496
959
2,363
234
143
103
480
54
46
100
580
985
842
673
2,500
953
736
1,689
4,189
197
137
128
462
64
59
123
585

36
46
9
91
2
1
3
94
3
2
1
6
0
0
0
6
131
60
17
208
29
33
62
270
0
0
0
0
0
0
0
0

52
16
8
76
14
14
28
104
33
12
0
45
3
1
4
49
115
52
11
178
29
15
44
222
38
17
9
64
0
1
1
65

7
12
9
28
26
11
37
65
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
6
0
6
6
36
21
15
72
1
2
3
75

1
7
1
9
0
0
0
9
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

465
360
375
1,200
421
470
891
2,091
197
128
102
427
51
43
94
521
739
730
645
2,114
889
688
1,577
3,691
123
99
102
324
63
56
119
443

96
81
27
204
42
26
68
272
37
15
1
53
3
3
6
59
246
112
28
386
64
48
112
498
74
38
26
138
1
3
4
142

สถานศึกษา...

43
24
24
91
37
27
64
155
21
10
1
32
3
2
5
37
171
97
31
299
114
36
150
449
13
10
7
30
1
1
2
32

-๔สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ระดับ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วอศ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วษท.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
รวม วท.สมุทรปราการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
นร.นศ.
ทั้งหมด

ติด ๐

ข.ร.

ม.ส.

ข.ส.

ข.ป.

949
703
646
2298
571
514
1085
3,383
758
561
499
1818
405
400
805
2,623
655
484
548
1687
343
363
706
2,393
152
101
90
343
81
136
217
560
50
33
30
113
65
37
102
215
1,211
1,003
902
3,116
534
596
1,130
4,246
21,137

0
2
4
6
1
7
8
14
24
17
16
57
15
2
17
74
47
10
5
62
2
0
2
64
67
24
0
91
9
3
12
103
11
4
3
18
5
3
8
26
69
17
2
88
5
0
5
93
744

74
26
10
110
19
5
24
134
134
38
33
205
39
10
49
254
16
13
5
34
2
0
2
36
49
13
5
67
6
7
13
80
3
0
0
3
5
5
10
13
176
97
34
307
29
12
41
348
1,305

22
7
6
35
3
5
8
43
88
51
35
174
17
4
21
195
105
46
19
170
25
11
36
206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
5
0
5
10
54
19
59
132
18
57
75
207
808

1
0
0
1
0
0
0
1
2
1
0
3
0
0
0
3
17
6
5
28
2
1
3
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
15
0
4
4
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47

ผ่าน
ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เกณฑ์ กิจกรรม
852
97
83
668
35
45
626
20
17
2146
152
145
548
23
22
497
17
45
1045
40
67
3,191 192
212
510
248
9
448
113
47
406
93
50
1364
454
106
334
71
46
380
20
20
714
91
66
2,078 545
172
470
185
40
409
75
19
514
34
25
1393
294
84
312
31
1
351
12
1
663
43
2
2,056 337
86
36
116
15
64
37
16
85
5
9
185
158
40
66
15
10
126
10
7
192
25
17
377
183
57
36
14
4
28
5
0
23
7
5
87
26
9
50
15
7
29
8
5
79
23
12
166
49
21
912
299
410
870
133
524
807
95
78
2,589 527 1,012
482
52
125
527
69
38
1,009 121
163
3,598 648 1,175
18,212 2,925 2,396

ระดับ...

-๕ระดับปริญญาตรี
สถานศึกษา

สาขา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ระดับชั้น

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปี 1
ปี 2

รวม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ปี 1
ปี 2

รวม
การบัญชี

ปี 1
ปี 2

รวม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
การจัดการสานักงาน

ปี 1
ปี 2
ปี 1
ปี 2

รวม
รวม วท.นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปี 1
ปี 2

รวม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รวม
เทคโนโลยียานยนต์
รวม
การจัดการสานักงาน

ปี 1
ปี 2
ปี 1
ปี 2
ปี 1
ปี 2

รวม
รวม วท.ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ

รวม
รวม วท.บูรพาปราจีน
เทคโนโลยียานยนต์
รวม
เทคโนโลยีการผลิต

ปี 1
ปี 2
ปี 1
ปี 2
ปี 1
ปี 2

รวม
รวม วท.สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเชื่อม

ปี 1
ปี 2

รวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปี 1
ปี 2
รวม

รวม วท.ฉะเชิงเทรา

จานวน
นร.นศ.
ทั้งหมด
25
21
46
17
0
17
24
17
41
17
19
36
25
24
49
189
12
0
12
3
11
14
7
6
13
5
13
18
57
0
23
23
23
19
0
19
20
0
20
39
15
21
36
20
0
20
20

ติด 0

ข.ร.

ม.ส.

ข.ส.

ข.ป.

ผ่าน
เกณฑ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
4
0
0
0
3
0
3
1
2
3
2
0
2
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
5
7
12
1
0
1
1

0
5
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
16
37
0
0
17
21
17
38
15
17
32
22
24
46
170
12
0
12
3
11
14
7
6
13
5
13
18
57
0
23
23
23
18
0
18
19
0
19
37
10
14
24
19
0
19
19

4
5
9
0
0
0
3
0
3
2
2
4
3
0
3
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2
5
7
12
1
0
1
1

สถานศึกษา...

-๖สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา

สาขา

ระดับชั้น

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปี 1
ปี 2

รวม
รวม วท.สระแก้ว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวม วอศ.ฉะเชิงเทรา
รวมทั้งสิ้น

ปี 1
ปี 2

จานวน
นร.นศ.
ทั้งหมด
11
13
24
24
7
4
11
11
363

ติด 0

ข.ร.

ม.ส.

ข.ส.

ข.ป.

ผ่าน
เกณฑ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ์

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
13

0
0
0
0
0
4
4
4
11

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
13
24
24
7
0
7
7
337

0
0
0
0
0
4
4
4
22

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การสรรหาแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ประเภทอานวยการ ระดับต้น
นายวีระ พิชิตกุล รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้รับอัตราบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ระดับต้น (ผู้อานวยการสานัก) จานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑) ผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
๒) ผู้อานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
โดยสถาบันฯ มีผู้ที่ได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจานวน ๑ ตาแหน่ง คือ
นายอนันต์ พิมพ์โต่ง ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื อสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบท้าย ๑) เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การประชุมวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประจาปี ๒๕๖๓
นายกิจจา บานชื่น ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีกาหนดจัดโครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังนี้
๑. โครงการ...

-๗๑. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวดใน “โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓”
ต้องเป็นโครงการ ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๒. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวดใน “โครงการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทั กษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓”
ต้องเป็ นโครงการ ที่ผ่ านการคัดเลือกจากสถานศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้ สอนในรายวิช า
โครงการแล้ว โดยสถานศึกษาส่งโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าประกวด ในระดับสถาบันฯ สาขาวิชาละไม่เกิน ๓ โครงการ
๓. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ต้องมีความสอดคล้องกับ
ประเภทที่ ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Industrial and Technology)
ประเภทที่ ๒) กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products)
ประเภทที่ ๓) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & BioMed)
ประเภทที่ ๔) กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ ระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, digital, Artificial Intelligence
& Embedded Technology)
ประเภทที่ ๕) กลุ่ มสร้ างนวัตกรรมทางการศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)
ประเภทที่ ๖) กลุ่มเทคโนโลยีความมั่นคง (Stability Technology)
๔. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวด จะต้อง
นาเสนอในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของจริง หากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถนามาเสนอ
ได้ ให้จัดทาเป็นภาพ หรือวีดีทัศน์ประกอบการนาเสนอ
๕. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวด ที่เป็น
นวัตกรรมประเภทกระบวนการตามหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการสานักงาน หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ส่งเข้าประกวด ต้องแสดงกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเข้าใจได้
๖. งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วย
๖.๑ แบบเสนอโครงร่ างประกวดงานวิจัย นวั ตกรรม และสิ่ งประดิ ษฐ์ ตามแบบที่ส ถาบัน ฯ
กาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.ivec3.ac.th (แบบเสนอโครงร่างฯ เข้าเล่มแบบสันรูด จานวน ๓ เล่ม
ส่งภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
๖.๒ แบบโปสเตอร์ ตามแบบที่สถาบันฯ กาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ivec3.ac.th
(ส่งไฟล์ไปยัง E-mail : pansiri.m@ivec3.ac.th ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
๖.๓ เอกสารงานวิจัย (วิจัย ๕ บท เข้าเล่มแบบสันรูด จานวน ๑ เล่ม ส่งภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
๖.๔ ชิ้นงาน (ส่งภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
๗. นักศึกษาเจ้าของโครงการทุกโครงการที่สถานศึกษาส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดงานวิจัยฯ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จะได้รับเกียรติบัตรและรางวัลตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๘. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเข้าร่วมงานในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่เกิน โครงการละ ๑ คน
๙. โครงการ…

-๘๙. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับการส่ง
เข้าประกวดในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งเข้าประกวดในการประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ต้องส่งตัวแทนนักศึกษาเจ้าของโครงการฯ โครงการละไม่เกิน ๒ คน
ในการนาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และตอบคาถามต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะได้รับโปสเตอร์
นาเสนอพร้อมติดตั้งจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ของคณาจารย์
นายกิจจา บานชื่น ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ – ๕ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีว ศึ กษา เป็ น เจ้ าภาพในการจั ดประชุมวิ ช าการเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมอาชีว ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๕
ในเบื้องต้นกาหนดจัดในวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยได้มีการกาหนด
แนวทางในการจัดประชุมวิชาการฯ ดังนี้
เจ้าภาพหลัก : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ – ๕
ภาคีเครือข่าย (เจ้าภาพร่วม) : มหาวิทยาลัยในประเทศ
หัวข้อในการจัดประชุม
: “การเพิ่ ม ศั ก ยภาพงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม และงานวิ จั ย
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ”
กรอบงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยอาชีวศึกษา
ประเภทที่ ๑ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประเภทที่ ๒ กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเภทที่ ๓ กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
วิธีการนาเสนอ
๑) นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
๒) นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
วิทยากรพิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ตาแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B๒
นายโสภณ กันภัย รองผู้ อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือ
ที่เห็นสมควรจะนามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาอาจพิ จารณาน าผลการทดสอบความรู้ ทางภาษาอั งกฤษบั นทึ กในใบรั บรองผลการศึ กษาหรื อจั ดท าเป็ น
ประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สถาบัน…

-๙สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จึงได้ดาเนินการประชุมแนวทางการจัดทาข้อสอบการวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B๒ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จังหวัดหนองคาย จากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ จะต้อ งดาเนิ น การจั ด ทาข้ อสอบภาษาอังกฤษ โดยได้มีก ารแต่ งตั้ง คณะกรรมการวั ดสมิ ทธิภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 เพื่อดาเนินการตามกาหนดการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B๒
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
4 - 8 มกราคม 2564
6 มกราคม 2564

รายละเอียด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดทาข้อสอบ Listening 150 ข้อ
สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
ระดับ B2
19 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกข้อสอบ Listening จานวน 30 ข้อ และวางแผน
การดาเนินการจัดการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
20 มกราคม –
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบวัด
14 มีนาคม 2564
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
8 – 12 กุมภาพันธ์
ประชุมรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
2564
การเตรียมความพร้อมการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
8 – 12 มีนาคม 2564 ประชุมรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าด้านความพร้อมของนักศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ
18 – 19 มีนาคม 2564 สถาบันฯ ส่งข้อสอบให้สถานศึกษา
21 มีนาคม 2564
นักศึกษาเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
25 มีนาคม 2564
สถานศึกษาที่จัดสอบส่งผลคะแนนให้สถาบันฯ

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถาบันฯ
สถาบันฯ
สถาบันฯ
สถานศึกษา

ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าร้อยละของผลรวมคะแนนสอบ Listening + Reading + Grammar
โดยค่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
๒. เวลาที่ใช้ในการสอบ ข้อสอบแบบ Reading + Grammar ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ข้อสอบ Listening
ให้แต่ละสถาบันฯ กาหนดตามความเหมาะสมกับข้อสอบ
๓. ข้อสอบแบบ Listening ให้แต่ละสถาบันฯ ดาเนินการจัดทาขึ้นเองและให้จัดสอบในคราวเดียวกัน
กับสอบแบบ Reading + Grammar โดยจัดสอบเป็นลาดับแรก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๔
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นาเรียนว่า ตามที่สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๓. สาขาวิชา...

- ๑๐ ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๔. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔)
สถาบันฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการวิพากษ์หลักสูตรจากการประชุมดังกล่าว ดังนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประเด็น
1. สอบถามชื่อของหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of
Technology Program in Digital Technology for Business
(Continuing Program) ในชื่อหลักสูตร Digital Technology for
Business หรืออาจใช้คาว่า Digital Business for Technology
ตรวจสอบการสื่อความหมาย
2. ในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พิจารณาในชือ่
วิชาหากเป็นการวิจัย ชื่อวิชาใช้คาว่า “วิจัยเบื้องต้น” หรืออาจใช้คา
อื่นแทน เช่น วิธีวิจัยด้านเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั
4. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีรายวิชาเลือกเพิ่มขึ้น
5. แก้ไข ข้อที่ 3.1.4 แผนการเรียน แก้ไขให้ตรงกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลั (หน้า 19)
ชี้แจง ชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรนั้น ขออนุญาตในไปหารือ ยังคงไว้
ก่อน เนื่องจากมีการพิจารณาร่วมกันในการประชุมพิจารณา
ในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาว่า ใช้คาว่า “เบื้องต้น” ได้หรือไม่
ให้ความเห็นในการวิจยั นั้นมีหลายระดับ วิจัยเบื้องต้นเหมาะสมแล้ว
วิจัยที่สลับซับซ้อนกว่านี้ จะเป็นวิจัยชั้นสูง ในการใช้ชื่อนี้เหมาะสม
แล้ว
นาเสนอที่ประชุมพิจารณาคงไว้กอ่ น หากมีข้อแก้ไขจะปรับให้อีกครัง้
หนึ่ง
ประเด็นด้านคาอธิบายรายวิชายังผิดอยู่ ให้ตรวจสอบในส่วนของ
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ หากเป็นวิชาทฤษฎีให้ตัดคาอธิบายรายวิชาที่เป็น
ปฏิบัติออก
- 4000-1601 วิชาบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
- 4204-2301 โปรแกรมสาเร็จรูปใน ไม่มีวิชาทฤษฎี ให้ตดั ศึกษา
และปฏิบตั ิ
แผนการเรียนกับคาอธิบายรายวิชาไม่ตรงกัน ให้แก้ไขคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เป็นเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทัล ในรายวิชาวิธีวิจัยเบื้องต้นทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิธีวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ
รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสัมมนาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั
(หน้า 21)

คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ
ผศ.ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3
รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3
ดร.กิตติ จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3

นางสาวนพณัช เปสุ ริยะ ครูวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน นาเรียนว่า ได้ปรับแก้ไขร่างหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สาขาวิชา...

- ๑๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประเด็น
คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ
- จานวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาโครงการวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจ
นายเสกสรร ศรีจันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ดิจิทัล (หน้า 19)
- ให้คานวณจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ในรายวิชาโครงการวิชาชีพ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 และโครงการวิชาชีพเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั
2 ซึ่งเดิมเป็น 3 (1-6-4) แก้ไขเป็น 3 (3-6-8)
- แก้ไขคาในคาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก หน้า 62) ในรายวิชา
ดร.กิตติ จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา รหัสวิชา 17-4000-1601
แก้ไขคาอธิบายรายวิชาโดยตัดคาว่า “และปฏิบตั ิ” ออกในย่อหน้าแรก
- แก้ไขคาในคาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก หน้า 64) ในรายวิชา
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อใช้ในงานวิจัย รหัสวิชา 17-42042304 แก้ไขคาอธิบายรายวิชาโดยตัดคาว่า “ศึกษาและ” ออกในย่อ
หน้าแรก
- แก้ไขคาในสมรรถนะรายวิชา (ภาคผนวก ก หน้า 69) ในรายวิชา
สัมมนาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั รหัสวิชา 17-4204-3002 แก้ไขคา
สมรรถนะรายวิชาในข้อ 1 จากคาว่า “คอมพิวเตอร์ธุรกิจ” เป็น
“เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”

นายราชวัลลภ ลาพูน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นาเรียนว่า ได้ปรับแก้ไขร่างหลักสูตรเทคโนโลยี
บั ณฑิต (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิช าเทคโนโลยีธุร กิจดิจิทัล วิทยาลั ยอาชีว ศึ กษาฉะเชิงเทรา
ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประเด็น
หลังจากที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถไปสอบเพื่อขอ
ใบรับรองผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากลได้
ทางหลักสูตรได้จัดเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ IWS
และอาจารย์ที่จะมาสอนต้องจบหลักสูตรของ IWS หรือ Welding
engineer
ในคานา ย่อหน้าสุดท้าย เพื่อให้ผสู้ าเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบขอรับ
IIW Diploma ในระดับผูเ้ ชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International
Welding Specialist : IWS) ได้
มีสิทธิ์สอบ หรือมีคุณสมบัติในการสอบ ส่วนว่าจะสอบได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับนักศึกษา
คาว่า ผู้เชี่ยวชาญ แต่ว่าหลักสูตรนี้ยังไม่ได้ไปสอบ ไม่ควรใช้คาว่า
ผู้เชี่ยวชาญ ในอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
คาอธิบายรายวิชายังมีคาผิดอยู่มาก ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง
หน้า 6 เพื่อให้เป็นหลักสูตร 1 ปริญญา 1 ใบประกอบวิชาชีพสากล
ซึ่งหลักสูตร IWS เทียบเท่ากับ EQF 5 (European Qualification
Framework : EQF)

คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ
นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3
นายสัญญา พิเคราะห์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม
นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3
นายสัญญา พิเคราะห์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม
ดร.กิตติ จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประเด็น...

- ๑๒ ประเด็น
ขอชี้แจงว่า นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้มี 2 กลุ่ม คือ
นักศึกษาที่จบใหม่และนักศึกษาทีท่ างานในสถานประกอบการแล้ว
เนื่องจากในตอนที่ออกแบบหลักสูตร ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วว่า
จะต้องมีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมีคณ
ุ สมบัติเข้า
รับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากลได้ จึงได้ให้นักศึกาที่จบใหม่เข้าไปทางานใน
สถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือไว้ บวกกับการเรียน 2 ปี
นักศึกษาจะมีคณ
ุ สมบัติเข้ารับการทดสอบได้
หน้า 6 เพื่อให้เป็นหลักสูตร 1 ปริญญา 1 ใบประกอบวิชาชีพสากล
ซึ่งหลักสูตร IWS เทียบเท่ากับ EQF 5 (European Qualification
Framework : EQF) ไม่ควรนาสถาบันภายนอกเข้ามาอ้างอิงไว้กับ
หลักสูตร
ชี้แจงว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม จะแตกต่างจากใน
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเมือ่ จบการศึกษาจะได้รับใบ กว. แต่
หากนามาใช้ทางานจะไม่สามารถใช้ได้ ต้องเป็นใบประกาศนียบัตรจาก
ต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ตรวจงาน หรือปรับฐาน
เงินเดือนได้
ให้แก้ไขเป็น เพื่อให้เป็นหลักสูตร 1 ปริญญาและต้องมีประสบการณ์
2 ปี และมีสิทธิ์สอบเพื่อขอใบรับรองผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist :
IWS)
ชี้แจงว่า นักศึกษาที่ไปอยู่ในบริษัท คือไปเป็นพนักงาน ไม่ได้ไปฝึก
ประสบการณ์ และมีโครงการปรับความรู้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของ
นักศึกษาที่มีไม่เท่ากัน มีการจัดไปศึกษาดูงาน
ปรับแผนการเรียน เนื่องจากมีรหัสรายวิชาที่ยังผิดอยู่
หน้า 12 แผนการรับนักศึกษากับแผนงบประมาณไม่สอดคล้องกัน
งบประมาณที่ใช้มากกว่ารายรับ
ในอนาคตจะเป็นหุ่นยนต์ในการเชื่อม ฉะนั้น ควรเสริมโปรแกรมใน
การเชื่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ มี 1 รายวิชา 1 ชั่วโมง นั้น ยังไม่เพียงพอ
ขณะนี้ ที่วิทยาลัยฯ ได้รับครุภณ
ั ฑ์ชุดหุ่นยนต์เชื่อม ซึ่งมีทั้งชุด
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จึงทาให้มีการเรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรม
การติดตั้ง ทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิด้วย

คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ
นายสุมติ ร คชวงค์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา

ผศ.พินิจ เทพสาธร อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสัญญา พิเคราะห์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม

นายศิริ จันบารุง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3
นายสุมติ ร คชวงค์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา
นายอภิสิทธิ์ เลีย้ งตระกูลงาม อดีตผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ผศ.ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสุมติ ร คชวงค์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา

นายสัญญา พิเคราะห์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นาเรียนว่า ได้ปรับแก้ไขร่างหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

สาขาวิชา...

- ๑๓ สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประเด็น
รายวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ ควรมีวิชาภาษาจีนเพิม่ เติม ซึ่งปัจจุบัน
มีความสาคัญ
ควรเพิ่มเติมการปฏิบัติงานสานักงานจาลองในคาอธิบายรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
มีคาอธิบายรายวิชา “การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่องานสานักงาน”
พบว่ามีการเขียนรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมดี
การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ตรวจทานเพื่อความสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีทั้งด้านความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม
ตรวจทานหมวดวิชาชีพเฉพาะ จานวนหน่วยกิจ จานวนชั่วโมงเรียน
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิฯ
ในแผนการเรียนแต่ละภาคเรียน ต้องสรุป จานวนหน่วยกิต ชั่วโมง
เรียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ให้ตรวจสอบการเขียนคาอธิบายรายวิชา ที่เป็นภาคปฏิบตั ิบางรายวิชา
ให้ถูกต้อง
รายวิชาในโครงการ 1, 2 เมื่อนามาเป็นรายวิชาในสถานศึกษา ให้นับ
จานวนชั่วโมงเรียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
เทียบเคียงให้ถูกต้องตามหลักสูตร
ตรวจทานโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มทักษะ
ต่าง ๆ ให้ตรงกันทุกหัวข้อ

คณะกรรมการ/ผู้เสนอแนะ
รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ดร.กิตติ จันทรา ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

นายเสกสรร ศรีจันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นายอภิสิทธิ์ เลีย้ งตระกูลงาม อดีตผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นาเรียนว่า ได้ปรับ
แก้ไขร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๓ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเชื่ อ ม (ต่ อ เนื่ อ ง) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ฉะเชิ ง เทรา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๔ สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
(หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ประสานงาน ดาเนินการ จัดทาสรุป
ข้อมูลและเอกสารนาเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาดาเนินการต่อไป
๕.๒ การพัฒนา...

- ๑๔ ๕.๒ การพัฒนาหลักสูต รระดั บปริ ญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื อสาปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นาเรียนว่า วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิง เทรา มี ความประสงค์ข อเปิ ดหลั ก สู ต รระดั บปริญญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือ สายปฏิบัติ การ สาขาวิช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในระดับปริ ญญาตรีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและการยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ เนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคกลาง ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ
พร้อมของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และนาผลการประเมินแจ้งให้สภาสถาบันฯ ทราบ
เพื่อพิจารณาต่อไป
๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
นายวีระ พิชิตกุล รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นาเรียนว่า ตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๑๘/๙๑๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา โดย ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๓ ได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ และครบรอบการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการกาหนดค่าตอบแทนเริ่มต้น การเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
ในสถาบัน การอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
สถาบัน จากกรรมการสภาสถาบัน จานวน ๓ คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ กรรมการสภาสถาบันซึ่งสภาสถาบันเลือกจากกรรมการสภาสถาบันผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สถาบันตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการประเมิน
และกรรมการซึ่ง สภาสถาบั น เลื อกจากกรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติก าร
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๑ คนเป็นกรรมการและเลขานุการ
สถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคกลาง ๓ จึง ขอให้ ที่ประชุ มพิ จารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้
๑. นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา ๒๓ (๕) เป็นประธาน
กรรมการ
๒. นายบุ ญลือ ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริห ารสถาบัน
มาตรา ๒๓ (๔) เป็นกรรมการ
๓. นายเจนวิทย์…

- ๑๕ ๓. นายเจนวิทย์ ครองตน กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเสนอ มาตรา ๒๓ (๓) เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวบุณยสุข บารุงสุข พนักงานบริหารทั่วไป ด้านงานบริหารงานบุคลากร ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และนาเสนอนายกสภา
สถาบันฯ ลงนาม และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๓. เมื่ อ คณะกรรมการฯ ด าเนิ น การประเมิ น สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสร็จสิ้นแล้ว มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ แจ้งผลการ
ประเมิ น ฯ ดั ง กล่ า ว ให้ ก รรมการสภาสถาบั น ฯ รั บ ทราบ โดยการแจ้ ง เวี ย นประชุ ม เพื่ อ น าเสนอส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความเห็นชอบต่อไป
๕.๔ ร่าง คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ชุดใหม่
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่าง คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ชุดใหม่ ดังนี้
- ร่าง -

คาสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ที่
/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
...................................................
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ (๑๒) บัญญัติให้สภาสถาบันมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการด้านวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้และให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้
๑. นางศิริพรรณ ชุมนุม
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย ตั้งวรชัย
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานอนุกรรมการ
๔. นายศิริ จันบารุง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รองประธานอนุกรรมการ
๕. นายบุญลือ…

- ๑๖ ๕. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการ
๖. นายวีระ พิชิตกุล
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการ
๗. นายกิจจา บานชื่น
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
อนุกรรมการ
๘. นายอนันต์ พิมพ์โต่ง
ผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา อนุกรรมการ
๙. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
อนุกรรมการ
๑๐. ผศ.พินิจ เทพสาธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ
๑๑. ผศ.ดร.ประยุทธ์ อินแบน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุกรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุกรรมการ
๑๓. รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุกรรมการ
๑๔. รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ อดีตอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุกรรมการ
๑๕. นายสุธี เข็มทอง
อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
อนุกรรมการ
๑๖. ดร.สมยศ ตรีเพ็ชร์
อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
อนุกรรมการ
๑๗. นายสุเมธ มลคลยงค์
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. นครนายก อนุกรรมการ
๑๘. ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
อนุกรรมการ
๑๙. นางพัชรา ศรีคา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อนุกรรมการ
๒๐. นายอภัย งามแสง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
อนุกรรมการ
๒๑. นายเสกสรร ศรีจันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
อนุกรรมการ
๒๒. ว่าที่ ร.ต.โสธร จันทร์ประมูล ครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อนุกรรมการ
๒๓. นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อนุกรรมการ
๒๔. นายโสภณ กันภัย
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๕. นางสาวนรินทร์ทิพย์ เบ้าลี พนักงานบริหารทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการกาลังคนด้านวิชาชีพ
๒. เสนอแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนารูปแบบการร่างหลักสูตร การกากับ ติดตามและประเมินต่อ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ
๓. พิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรทีค่ ณะทางานพัฒนาหลักสูตรสถาบันเสนอ
๔. เสนอผลการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
๕. ให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีอานาจในการเสนอรายชื่อคณะทางานวิชาการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
๖. ให้คณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดาเนินการให้แล้วเสร็จและ
รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ภายใน ๓๐ วัน
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ต่อไป ทั้งนี้ ขอยกเลิกคาสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
๓ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ และให้ใช้ฉบับนี้แทน
ทั้งนี้…

- ๑๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
นายศุภชัย ตั้งวรชัย กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ขอให้พิจารณาตรวจสอบ
ในลาดับที่ ๑๗ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ พิจารณาปรับแก้ไขข้อมูล ให้ ถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ง และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นาเสนอนายก
สภาสถาบันฯ พิจารณาลงนามต่อไป
๕.๕ แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง (ปวส.) และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔
ของสถานศึกษาในสังกัด
นายโสภณ กันภัย รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึ กษาภาคกลาง ๓ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ศิลปกรรม
รวม

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
3. คหกรรม
รวม

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
3. คหกรรม
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

แผนรับ ปี 2564 (คน)
380
280
40
40
20
760
150
60
15
225
760
320
55
80
1,215
120
50
20
190

สถานศึกษา...

- ๑๘ สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

1. พาณิชยกรรม
2. คหกรรม
3. ศิลปกรรม
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
รวม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
3. การจัดการโลจิสติกส์
4. คหกรรม
5. เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
รวม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1. อุตสาหกรรม
2. พาณิชยกรรม
3. โลจิสติกส์
4. ศิลปกรรม
5. คหกรรม
6. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

1. เกษตรศาสตร์
2. เทคโนโลยีชีวภาพ
3. อุตสาหกรรมเกษตร

รวม
รวม ระดับ ปวช.

แผนรับ ปี 2564 (คน)
740
740
340
110
100
60
610
120
20
140
540
200
40
40
40
860
890
370
35
90
60
60
40
1,545
60
30
180
270
6,555

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ศิลปกรรม
รวม

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

แผนรับ ปี 2564 (คน)
340
260
40
40
40
720
45
15
15
75

สถานศึกษา...

- ๑๙ สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. คหกรรม
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวม

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

อุตสาหกรรม
รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

1. บริหารธุรกิจ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. คหกรรม
4. ศิลปกรรม
รวม

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
รวม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. การจัดการโลจิสติกส์
๔. เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
รวม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1. อุตสาหกรรม
2. บริหารธุรกิจ
3. โลจิสติกส์
4. คหกรรม
5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

1. พืชศาสตร์
2. สัตวศาสตร์
3. อุตสาหกรรมเกษตร

รวม
รวม ระดับ ปวส.

แผนรับ ปี 2564 (คน)
950
500
50
40
1,540
80
40
20
140
660
660
300
30
60
75
465
160
20
180
520
180
40
60
800
498
205
70
20
20
20
833
20
40
40
100
5,513

ระดับ...

- ๒๐ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีการผลิต
2. เทคโนโลยีไฟฟ้า
3. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
4. การบัญชี
5. การจัดการสานักงาน
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1. เทคโนโลยีไฟฟ้า
2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3. เทคโนโลยียานยนต์
4. การจัดการสานักงาน
รวม

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวม

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

1. เทคโนโลยีไฟฟ้า
2. เทคโนโลยีการเชื่อม
รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การจัดการสานักงาน
รวม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

เทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1. เทคโนโลยียานยนต์
2. เทคโนโลยีการผลิต
รวม
รวม ระดับปริญญาตรี

แผนรับ ปี 2564 (คน)
25
25
25
25
25
25
150
20
20
20
20
80
20
20
20
20
40
20
20
40
20
20
20
20
40
390

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ติดตามผลการดาเนินการ และรายงาน
ผลให้ที่ประชุมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๕.๖ วิ ทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มี ค วามประสงค์ขอเข้า ร่ วมในสัง กัดสถาบัน การ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
นายวีระ พิชิตกุล รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๖๑๗.๔/๓๐๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัด จาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ไปสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เนื่องจากกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง ๓ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมของวิทยาเกษตรเท่าที่ควร อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มีนโยบายจะจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งหากยังสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จะไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ เนื่องจากจานวนครูในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีครูที่มีวุฒิทางด้านเกษตรไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้วิทยาลัยฯ ไม่
สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีได้ แต่ถ้าหากวิทยาลัยฯ ย้ายไปสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จะทา
ให้มีจานวนครูที่มีวุฒิทางด้านเกษตรได้อย่างเพียงพอ และสามารถดาเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ได้ ประกอบกับวิทยาลัยฯ
ฉบับดังกล่าว แจ้งมาถึงสถาบันฯ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อนที่ นายโฉม บุญจันทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ จะเกษียณอายุ
ราชการ
และขณะนี้...

- ๒๑ และขณะนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
คนใหม่แล้ว จึงเห็นควรสอบถามความเห็นไปยังวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง ว่ายังคงยืนยันตามมติของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ หรือไม่
มติที่ประชุม มอบสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ประสานงานกั บ วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทราเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
๕.๗ การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๔
นายอนันต์ พิมพ์โต่ง ผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๔ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ดังนี้
จานวนบุคลากรทั้งหมดจาแนกตามประเภท
ผู้บริหาร
วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

รวม

ข้าราชการ ข้าราชการ
ครู
38 ค (2)

รอง
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
1
4
76
1
1
27
1
4
84
1
4
20
1
4
114
1
4
52
1
3
9
1
4
60
1
3
30
1
0
11
10
29
483

2
2
3
0
0
1
0
1
0
1
10

พนักงาน พนักงาน
ครูอัตรา
ราชการ ราชการ
จ้าง
ทั่วไป (ครู) ทั่วไป
7
1
33
4
0
9
20
0
63
36
0
51
8
3
63
7
2
23
15
0
6
19
0
34
22
3
1
4
0
0
142
9
283

รวม
ทั้งสิ้น
119
42
170
107
188
85
30
114
56
16
927

ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
รูปแบบ
ที่จัดการสอน
นักศึกษาทวิภาคี

อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/สิ่งทอ
ภาคเรียนที่ 2/63
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
159 98
257

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 2/63
ปีที่ 1 ปีที่ 2
รวม
85 106
191

รวมทั้งสิ้น
448

ประกอบด้วยข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

39
0
37
0
0
27
0
42
0
14

6
0
26
0
0
31
0
21
0
14

45
0
63
0
0
58
0
63
0
28

0
0
0
8
0
9
0
68
0
0

0
0
0
5
0
16
23
62
0
0

0
0
0
13
0
25
23
130
0
0

45
0
63
13
0
83
23
193
0
28

แผนรับ...

- ๒๒ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัย

สาขาวิชา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

เทคโนโลยีไฟฟ้า
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการสานักงาน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการสานักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีการเชื่อม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการสานักงาน
เทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม

ปี พ.ศ. / สถานะหลักสูตร
แผนรับ
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ปี 2564 (คน)
2559
2563
25
2559
2563
25
2559
2563
25
2558
2563
25
2557
2563
25
2563
25
2557
2563
20
2559
2563
20
2558
2563
20
2561
20
2559
20
2557
2563
20
2563
20
2560
20
2563
20
2560
20
2564
20
2560
20
390

แผนรับผู้เรียน ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รวม

ปวช.
760
225
1,215
860
1,545
610
190
740
140
270
6,555

ปีการศึกษา 2564
ปวส.
ปริญญาตรี
720
150
75
1,540
80
800
20
833
40
465
40
140
20
660
40
180
100
5,513
390

รวม
1,630
300
2,835
1,680
2,040
1,115
350
1,440
320
370
12,080

ตาราง...

- ๒๓ ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2564

ประมาณ...

- ๒๔ -

1.
2.
3.
4.
5.

เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับจาก สอศ.
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่นๆ

10,508,734
2,225,874
6,762,860
120,000
1,400,000

ประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. นักศึกษา
1.1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ต.ค. 63 - เม.ย. 64)
448
1.2 ภาคเรียนที่ 1/2564 (พ.ค. - ต.ค. 64)
504
2. ประมาณการรายรับ
14,152,825
2.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63)
2,038,000
2.2 รายรับที่คาดว่าจะได้
12,114,825
2.2.1 ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต ทฤษฎี
3,427,200
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต ปฏิบัติ
2,570,400
2.2.2 ค่าธรรมเนียม
- ค่าบารุงการศึกษา
3,619,625
- ค่าสมัคร
100,800
- ค่าทะเบียนแรกเข้า
151,200
- ค่าบัตรนักศึกษา
75,600
- ค่าคู่มือนักศึกษา
75,600
- ค่าปฐมนิเทศ
151,200
- ค่าบารุงสุขภาพ, ห้องพยาบาล
95,200
- ค่าบารุงห้องสมุด
190,400
- ค่าสารสนเทศ
476,000
- ค่ากิจกรรมวิทยาลัย
190,400
- ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
285,600
- ค่าตรวจสุขภาพ
100,800
- ค่าประกันของหาย
504,000
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
100,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
คน
คน
บาท
บาท
บาท

100.00 %
14.40 %
85.60 %

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณ...

- ๒๕ -

ประมาณการรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประมาณการรายจ่าย
3.1 งบบุคลากร
3.2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3.3 งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- สิ่งปลูกสร้าง
3.4 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
- โครงการตามแผนงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
3.5 งบรายจ่ายอื่น
- สารองโครงการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์

14,152,825
698,280
10,853,685
10,456,285
397,400
2,100,860
2,100,860

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100.00 %
4.93 %
76.69 %

500,000 บาท
500,000 บาท

3.53 %

0.00 %

14.84 %

ประมาณ...

- ๒๖ ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ประมาณการรายรับ
24,661,559
1.1 เงินรายได้ของสถาบัน
14,152,825
1.1.1 ยอดคงเหลือยกมา (30 ก.ย. 63)
2,038,000
1.1.2 รายรับที่คาดว่าจะได้
12,114,825
1.2 เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ
10,508,734
1.2.1 งบบุคลากร
2,225,874
1.2.2 งบดาเนินงาน
6,762,860
1.2.3 งบลงทุน
1.2.4 งบอุดหนุน
120,000
1.2.5 งบรายจ่ายอื่นๆ
1,400,000
2. ประมาณการรายจ่าย
24,661,559
2.1 งบบุคลากร
2,924,154
2.2 งบดาเนินงาน
17,616,545
2.3 งบลงทุน
2.4 งบอุดหนุน
120,000
2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระของหน่วยงาน
3,500,860
2.6 งบสารองเพื่อสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์
500,000
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100.00 %
57.39 %
42.61 %

100.00 %
11.86 %
71.43 %
0.00 %
0.49 %
14.20 %
2.03 %

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รวบรวมข้อมูลและจัดทาเป็นรูปเล่ ม
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๔ ต่อไป
๕.๗ รายงานประจาปี ๒๕๖๓
นายศิริ จันบารุง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นาเรียนว่า ตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ ทั้ง ๕ ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม First
S-curve, New S-curve, Thailand ๔.๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดให้มีระบบคลังปัญญา (Intelligent Unit) สาหรับอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาสถาบั นการอาชีวศึกษา ให้ มีระบบการบริห ารจั ดการแนวใหม่ (Modern
Management)
ซึ่งผลจาการดาเนินการดังกล่าว สถาบันฯ ขอนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในรูปแบบของรายงาน
ประจาปี ๒๕๖๓ (เอกสารแนบท้าย ๒)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระ...

