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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตุลาคม 2557

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สํานักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา นี้ เปนเครื่องมือสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบใหหนวยงานในสังกัด
ทุกหนวยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการใชจายงบประมาณประจําปเปนไปตาม
ยุทธศาสตร นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสามารถควบคุมการใชจายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบทางราชการ
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ.
2558 โดยไดจัดทําขึ้นจากการระดมสมอง ของผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัดสํานักนโย บายและ
แผนการอาชีวศึกษา ซึ่งมุงเนนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน
ประหยัด และถูกตองตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการดังกลาว ยังถือเปนเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานดวยทายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจําป
นี้ มีสวนหนึ่งสวนใดขาดตกบกพรอง ผูจัดทําและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้ ขอนอมรับแกไข
และขออภัยดวย

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
กันยายน 2557

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ป 2558 ของ สอศ.
1.2 ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สอศ. ป 2558
1.3 โครงสราง สอศ.
4
1.4 นโยบาย และยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
2.2 โครงสรางสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 11-14
2.3 ขอมูลบุคลากร
สวนที่ 3
3.1 ยอดเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในป 2558
3.2 สรุปงบหนารายจาย
3.3 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดําเนินงานตามโครงการ
3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ดําเนินงานในป 2558

หนา
1
1-3
5-10
11
14-17
18
19-20
21-25
26-53
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สวนที่ 1
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปน
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
มาตรฐาน

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค
และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ

ยุทธศาสตร

มาตรการ

1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
การสรางและกระจายโอกาส
สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
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โครงการ

9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อ
สรางองคความรูและนวัตกรรม)
3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ
29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
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เพื่อสรางทุนปญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
31. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและ
มาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา
38.โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
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นโยบาย ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมัน่ คงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
นวัตกรรม

8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่
ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู กระจาย อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระ
และคลองตัวขึ้น
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4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม
ของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค

เพื่อเปดพื้นที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) มีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 - 10
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ” รวมทัง้
“สรางสมดุลการพัฒนา ” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ
ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความ
พอประมาณ ”
ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวาง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม
“ระบบภูมิคุมกัน ” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู ” ในการ
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พัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม ” ในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย
“ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559)
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มี
ความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบ
องครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ” ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุก
ระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
2) เจตนารมณของแผน
แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ดาน
คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
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3) วัตถุประสงคของแผน
เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน จัดการศึกษาไทยโดย
“ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยาง
เทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน เพื่อใหเทา
เทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
และเทียบเทา
2. พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
เปนศูนยกลาง

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาชาติ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

9

1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม
4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1 สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง
เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ สงเสริมการรักการอาน เพิ่มทักษะการใชภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ
1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรู
และภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เปนพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกที่
ดีผานกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ
1.5 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาขาดแคลน
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1.7 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อที่ปลอดภัย
และสรางสรรค
1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5. แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน
8. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
9. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด
10. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
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สวนที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
"เปนองคกรอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน ดานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพสูคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ"
พันธกิจ 1. นํานโยบายสูการวางแผน
กําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับความตองการและการพัฒนาประเทศ
U

U

2. สรางระบบบริหารจัดการและการติดตามงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและมาตรฐานสากล
โดยความรวมมือกับนานาประเทศ
4. อํานวยการและบริการงานดานโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

โครงสรางสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
U

(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาและเปาหมายการผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา
(ข) จัดทําขอเสนอแนะหลักเกณฑเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการ
อาชีวศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและความรวมมือทางการอาชีวศึกษา
กับองคกรและหนวยงานในและตางประเทศ
มอบหมาย

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

แบงงานภายในออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย
1. กลุมบริหารงานทั่วไป
2. กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
3. กลุมงบประมาณและติดตามผล
4. กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
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มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กลุมบริหารงานทั่วไป
(1) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ
การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ พิมพเอกสารราชการและวิชาการ
(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธและเผยแพร ฝกอบรม
วิและพั
สัยทัศฒนนางาน สถิติขอมูลและระบบเครือขายสารสนเทศตางๆ

(3) วิเคราะห รวบรวม ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ในภาพรวมของสํานัก หนวยงาน ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของกลุม กลุม
งานใดเปนการเฉพาะ
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2. กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2.1 กลุมงานนโยบาย
และทองถิน่

(1) วิเคราะห สังเคราะห นโยบาย แผนงานและโครงการ ตั้งแตระดับชาติ ระดับภูมิภาค

(2) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาและเปาหมายการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
(3) สงเสริมและประสานงานในการนํานโยบายและยุทธศาสตรไปดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย พรอมทั้งติดตามและรายงานผลความกาวหนาตามที่ไดรับมอบหมาย
และสถานศึกษา

(4) รวมดําเนินการและประสานงานการจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุงสถาบันการอาชีวศึกษา

(5) จัด รวบรวม องคความรูที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทําเปนคูมือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการใหบริการและเผยแพรสูสาธารณะ
(6) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.2 กลุมงานแผนและโครงการ
และทองถิน่

(1) วิเคราะห สังเคราะห นโยบาย แผนงานและโครงการ ตั้งแตระดับชาติ ระดับภูมิภาค

(2) จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนงาน โครงการ
ตางๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร
(3) สงเสริมและประสานงานในการนําแผน แผนงาน โครงการทุกระดับไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมาย พรอมทั้งติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผน แผนงาน โครงการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
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(4) จัด รวบรวม องคความรูที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทําเปนคูมือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการใหบริการและเผยแพร สูสาธารณะ
(5) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
3. กลุมงบประมาณและติดตามผล แบงออกเปน 2 กลุมงาน คือ
3.1 กลุมงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
(1) วิเคราะห สังเคราะห งบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
แผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการพรอมทั้งดําเนินการและประสานงานการจัดตั้ง การชี้แจง การจัดสรร
งบประมาณประจําป
(2) รวบรวมองคความรู และจัดทําขอเสนอแนะ หลักเกณฑ แนวทางการจัดตั้ง
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และ
แผนปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อจัดทําเปนคูมือ แนวทางหรือสื่อ
ประเภทอื่นๆ ในการใหบริการและเผยแพรสูสาธารณะ
(3) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
3.2 กลุมงานติดตามผลการใชจายงบประมาณ
(1) วิเคราะห สังเคราะห งบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
แผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการและงบประมาณ เพื่อจัดทําแผนและผลการใชจายงบประมาณประจําป
(2) ติดตามและรายงานแผนและผลการใชจายงบประมาณประจําป
(3) รวบรวมองคความรูและจัดทําขอเสนอแนะ หลักเกณฑ แนวทาง การติดตามและ
รายงานผลการใชงบประมาณ เพื่อจัดทําเปนคูมือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการใหบริการและเผยแพร
สูสาธารณะ
(4) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
4. กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
(1) จัดทําแผนงาน ขอเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
(2) วิเคราะห สังเคราะห แผนงานและโครงการความรวมมือกับตางประเทศ
(3) แปลงนโยบายดานตางประเทศเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(4) เปนหนวยงานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานงานกับสวน
ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภานนอกสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และหนวยงาน
ตางประเทศ เพื่อความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
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(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาใน
ดานทุน และการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร
ตางประเทศ
(6) กํากับดูแลติดตามการดําเนินงานดานความรวมมือกับตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับหนวยงานตางประเทศ
(8) รับผิดชอบงานขอมูลและสิ่งพิมพเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแนะนําและเผยแพรการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มอบหมาย

(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
ขอมูลบุคลากร
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558

สํานัก/หนวย/กลุมงาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2557
1 มีขาราชการ และบุคลากร รวมทั้งสิ้น
50 คน จําแนกเปน
ขาราชการ
39 คน
ลูกจางประจํา
3 คน
พนักงานราชการ
4 คน
จางเหมาบริการ
4 คน
2 ขาราชการครู/ลูกจาง มาชวยราชการ
ขาราชการมาชวยราชการ
พนักงานราชการมาชวยราชการ
ลูกจางชั่วคราวมาชวยราชการ

1
2
3

3 ขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการ
ขาราชการไปชวยราชการ
6
ลูกจางประจําไปชวยราชการ
2
สรุป มีบุคลากรที่ปฏิบัติราชการปจจุบันจริง รวมทั้งสิ้น

6

คน

8

คน

48

คน

คน
คน
คน

คน
คน
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ขอมูลพื้นฐานบุคลากร
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
ระดับการศึกษา
(ป) เอก โท ตรี ต่ํากวาตรี

รวมทั้งสิ้น
ก.ขาราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง)
1 นายพีระพล พูลทวี
2 นางรําไพ ศักดิ์สิน
3 น.ส.รัตนพร สุสันห กนก
4 นายธเนศ สงวิวัฒนากุล
5 น.ส.สุธิชา ดี
6 น.ส.วิมลรัตน สุขประเสริฐ

54
56
52
46
31
33

7 น.ส.จิรภัทร บุราณเหลา
8 นายรังสันต เทพมนตรี
9 น.ส.จิตติกุล จิตรพิศาล

30
37
26

10 นายลักษศักดิ์ ยางสามัญ
11 น.ส.มสฤณธรณ พูนสิริเรือง

33
35

12
13
14
15
16
17

45
54
56
39
35
32

นายวิทวัต ปญจมะวัต
น.ส.วัลลภา ฉายโอภาส
นางมาลัย รัตวร
น.ส.ชื่นชม ศิริเรือง
นางประภัศษร ครองงาม
น.ส.ภัทริยา ตันตสุทธิกุล

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

18 นางสุรีพร สังขออน

48

/

19 น.ส.สุภาพร ปนัง
20 น.ส.ดวงสมร พันธุวิเชียร
21 น.ส.ทัศนีย มุดเมาะ

47
35
32

/
/
/

สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใชในการปฏิบัติงาน)

บริหารการศึกษา
มศ.5
บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
บริหารธุรกิจ(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
บริหารธุรกิจ
(บริหารทรัพยากรมนุษย)
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วรรณคดีองั กฤษ/การศึกษา
รัฐศาสตร
(การระหวางประเทศและการทูต)
ศิลปศาสตร(ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตร
(ความสัมพันธระหวางประเทศ)
เศรษฐศาสตร(วิเคราะหโครงการฯ)
ศิลปะศาสตร(การศึกษาผูใหญ)
ศิลปะศาสตร(การศึกษาผูใหญ)
บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)
รัฐศาสตร
MS-SCM(Master of Science in
Supply Chain Management)
บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
ศิลปศาสตร(บริหารธุรกิจ)
ศิลปะศาสตร(รัฐศาสตร)
นิติศาสตร
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ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
(ป) เอก โท ตรี ต่ํากวาตรี
(ที่ใชในการปฏิบัติงาน)
22 น.ส.สายน้ําผึ้ง ธีระศักดิ์
28
/
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
23 นายทวีศักดิ์ เบญจธิวัฒน
33
/
รัฐศาสตร
24 นายจินศิริ พุมศิริ
54
/
อุตสาหกรรมศาสตร
(การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
25 น.ส.กฤตพร เกื้อเพชร
28
/
บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
26 น.ส.พัชนี เขียวกุง
36
/
รัฐศาสตร
27 น.ส.สุภร นาคแกว
35
/
การศึกษา(จิตวิทยาการแนะแนว)
28 น.ส.ญาณิศา หมูพรหมมา
44
/
รัฐประศาสนศาสตร
29 น.ส.สุพัตรา ภาคสุขล
38
/
เศรษฐศาสตร(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
30 น.ส.มลฤดี ทําสุนา
39
/
บริหารธุรกิจ(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
31 น.ส.พัชรา อินทรเมน
31
/
เศรษฐศาสตร
(เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ)
32 นายทวีพร แซอึ้ง
42
/
เศรษฐศาสตร
(เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ)
33 นางมาลี อุษณะอําไพพงษ
51
/
บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
ข.ลูกจางประจํา (เฉพาะที่มีคนครอง)
1 นายมนตรี พิลาศรี
47
/
วิทยาศาสตร(วิทยาศาสตรการกีฬา)
ค.พนักงานราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง)
1 น.ส.ธีราภรณ แดงจา
27
/
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
2 น.ส.นราศรี ทั่งสมบุญ
33
/
บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
3 น.ส.จินตนา ทับวิธร
28
/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4 น.ส.ธัญญนภัส เลิศปติธัญศิริ 32
/
บริหารธุรกิจ(อุตสาหกรรมการ
บริการ เอกการโรงแรม)
ง.จางเหมาบริการ (เฉพาะที่มีคนครอง)
1 นางอัมรินธ เล็กจุฬา
33
/
บริหารธุรกิจ(ระบบสารสนเทศ)
2 น.ส.วลัยลักษณ วองเจริญ
32
/
บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
3 นางนัยนา ทิพยอักษร
38
/
ครุศาสตร(การศึกษาปฐมวัย)
4 น.ส.วรกาญจน เรืองชัยวุฒิคุณ 30
/
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
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ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
(ป) เอก โท ตรี ต่ํากวาตรี
(ที่ใชในการปฏิบัติงาน)
จ.ขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
ขาราชการมาชวยราชการ
1 น.ส.อุไรวรรณ วรรณศิลป
/
การศึกษา
พนักงานราชการ มาชวยราชการ
1 น.ส.จิราพร โพธิ์ใต
28
/
บริหารธุรกิจ(สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร)
2 น.ส.สุดารัตน เดชพวง
27
/
บริหารธุรกิจ(การเงิน)
ลูกจางชั่วคราว มาชวยราชการ
1 น.ส.วนิดา หาญมนตรี
28
/
บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
2 น.ส.มณฑาทิพย สุทธาดล
35
/
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
3 น.ส.วิไลรัตน กวีวรากร
39
/
บริหารธุรกิจ(การเลขานุการ)
ฉ.ขาราชการ/ลูกจางประจํา ไปชวยราชการ
ขาราชการไปชวยราชการ
1 น.ส.รัศมี สงาศรี
31
2 น.ส.พนารัตน อักษรถึง
38
3 นายจักรพงศ รินทะวงศ
32
4 นางกมลวรรณ ศรีเหรา
5 น.ส.ทิพยรัตน พึ่งบุญ ณ
อยุธยา
6 น.ส.ปรานี ไทยเทีย่ ง
ลูกจางประจําไปชวยราชการ
1 นางเบญจา สุขทรัพย
2 นายสุรินทร กรรเชียง

/
/
/

38
37

/

31

/

59
59

บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
วิทยาศาสตร
(วิทยาการคอมพิวเตอร)
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
สังคมสงเคราะห(บริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม)
เศรษฐศาสตร(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

/

/
/

ประถมศึกษาชั้นปที่ 4
มศ.3
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สวนที่ 3
สรุปยอดเงินงบประมาณที่ไดรับพิจารณาจัดสรรเบื้องตน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558
สํานัก/หนวย/กลุมงาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2557
เงินงบประมาณป พ.ศ. 2558 ที่ไดรับพิจารณาจัดสรรเบื้องตนทั้งสิ้น

4,864,853,500 บาท

ก. เงินงบประมาณ ตามภาระงานประจําที่ไดรับจัดสรร

4,000,000 บาท

ข. เงินงบประมาณ โครงการตามภาระงานที่ไดรับจัดสรร

18,431,400 บาท

1. โครงการ : เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา

10,000,000 บาท

2. โครงการ : ประชุมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ

3,000,000 บาท

3. โครงการ : ประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟรี

800,000 บาท

4. โครงการ : ประชุมซักซอมความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

1,500,000 บาท

5. โครงการ : ฝกอบรมรวมกับ CPSC

1,000,000 บาท

6. โครงการ : ฝกอบรมรวมกับ VOCTECH

1,000,000 บาท

7. โครงการ : ปฐมนิเทศครูภูฐาน ประจําป 2557-2558

400,000 บาท

8. โครงการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

365,700 บาท

9. โครงการ : พัฒนาบุคลากร“การทํางานเปนทีม”เพื่อเพิ่มผลสําเร็จของงาน

365,700 บาท

ค. เงินงบประมาณ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร

4,842,422,100 บาท

1. โครงการ : สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 4,627,955,500 บาท
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการ : ขยายอาชีวะอําเภอ

132,958,200 บาท

3. โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

15,120,000 บาท

4. โครงการ : ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ

63,150,000 บาท

การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
5. โครงการ : เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษา
ชางเทคนิคแผนโคลัมโบ

3,238,400 บาท
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สรุปงบหนารายจาย
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558

สํานัก/หนวย/กลุม งาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ที่

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

งาน/โครงการ/กิจกรรม
แหลงเงินที่ใช
งบรายจาย/รายการ
เงินงบประมาณ อื่น ๆ*
รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ
4,864,853,500
งานตามภาระงานประจํา
4,000,000
งบดําเนินงาน
4,000,000
- คาตอบแทน
1,409,800
คาเชาบาน
108,000
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
1,301,800
- คาใชสอย
1,763,200
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
500,000
คาซอมครุภัณฑ
500,000
คาจางเหมาบริการ
720,000
คาเงินสมทบประกันสังคม
43,200
- คาวัสดุ
827,000
วัสดุสํานักงาน
827,000
โครงการตามภาระงานหนวยงาน
18,431,400
โครงการ : เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา
10,000,000
โครงการ : ประชุมสรางความรูความเขาใจ
3,000,000
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ
โครงการ : ประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟรี
800,000
โครงการ : ประชุมซักซอมความเขาใจใน
1,500,000
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการ : ฝกอบรมรวมกับ CPSC
1,000,000

2.6 โครงการ : ฝกอบรมรวมกับ VOCTECH

1,000,000

2.7 โครงการ : ปฐมนิเทศครูภูฐาน ประจําป
2557-2558

400,000

ชื่อผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
บริหาร/จัดการ

กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
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ที่
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

งาน/โครงการ/กิจกรรม
แหลงเงินที่ใช
งบรายจาย/รายการ
เงินงบประมาณ อื่น ๆ*
โครงการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
365,700
บุคลากร
โครงการ : พัฒนาบุคลากร“การทํางานเปน
365,700
ทีม”เพื่อเพิ่มผลสําเร็จของงาน
โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
4,842,422,100
โครงการ : สนับสนุนคาใชจายในการจัด
4,627,955,500
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โครงการ : ขยายอาชีวะอําเภอ
132,958,200
โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
15,120,000
เฉลิมราชกุมารี
โครงการ : ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
63,150,000
พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพรยะสั้น
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
โครงการ : เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิก
3,238,400
วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน
โคลัมโบ
โครงการพิเศษ
ไมมี

ชื่อผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
บริหาร/จัดการ
กลุมบริหารงานทั่วไป
กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

21
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ /ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา /โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน
ปงบประมาณประจําป พ .ศ. 2558
สํานัก /หนวย/กลุมงาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
หนวย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

ชื่อ - สกุล
บริหาร/จัดการ

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

รวมเปนเงิน

4,864,853,500

4,864,853,500

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

- คาตอบแทน

1,409,800

1,409,800

- คาใชสอย

1,763,200

1,763,200

827,000

827,000

18,431,400
10,000,000

18,431,400

1 งานตามภาระงานประจํา
1 งบดําเนินงาน

กลุมบริหารงานทั่วไป

- คาวัสดุ
2 โครงการตามภาระงานหนวยงาน
1 โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กิจกรรม

5,000,000

1.จัดประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายการรับ
นักเรียน ทั้ง 5 ภาค
2.รณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนทั้ง 5 ภาค
3.รวบรวมผลการรับนักเรียน

5,000,000
5,000,000

5,000,000

4.วิเคราะห และสรุปผลการรับนักเรียน
2 โครงการประชุมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ
กิจกรรม
1.ประชุมทบทวนและวางแผนจัดทําคําขอ
งบประมาณ
2.จัดประชุมทําแผนปฏิบัติราชการป พ.ศ.
2559

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

3,000,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000

Jin

22
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ
3 โครงการประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟรี

ชื่อ - สกุล
บริหาร/จัดการ
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

งบประมาณ
ที่ใช
ต.ค.-57
800,000

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

รวมเปนเงิน

กิจกรรม
50,000

1.จัดทํารางแนวทางการเรียนฟรี

600,000

2.ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมเสนอความ
คิดเห็น และปรับปรุงแกรางแนวทางการ
เรียนฟรี
3.ขออนุมัติและเผยแพรรางแนวทางการ
เรียนฟรีไปยังสถานศึกษา 421 แหง
4 โครงการประชุมซักซอมความเขาใจใน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
กิจกรรม

50,000
600,000

150,000

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

150,000

1,500,000

1,300,000

1.จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในโครงการ

200,000

2.สรางแนวทางการปฏิบัติใหทุกสถานศึกษา
เปนเอกภาพ
3.ติดตามและประเมินผล
5 โครงการฝกอบรมรวมกับ CPSC

1,300,000

กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

200,000

1,000,000

กิจกรรม
1.ผึกอบรมหลักสูตร In-Country Program
6 โครงการฝกอบรมรวมกับ VOCTECH

1,000,000
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

1,000,000

1,000,000

กิจกรรม
1.ฝกอบรมหลักสูตร In-Country Training
7 โครงการปฐมนิเทศครูภูฐาน ประจําป
2557-2558

1,000,000
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

1,000,000

400,000

กิจกรรม
1.จัดประชุมสัมมนา

400,000

400,000
Jin
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ
8 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร
กิจกรรม

ชื่อ - สกุล
บริหาร/จัดการ
กลุมบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ
ที่ใช
ต.ค.-57
365,700

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
9 โครงการพัฒนาบุคลากร“การทํางานเปน
ทีม”เพื่อเพิ่มผลสําเร็จของงาน
กิจกรรม

ส.ค.-58

ก.ย.-58

รวมเปนเงิน

365,700
กลุมบริหารงานทั่วไป

365,700

365,700

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
3 โครงการตาม พ .ร.บ.ตามงบประมาณ
1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.ค.-58

365,700
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

365,700

4,842,422,100
4,627,955,500

4,842,422,100

กิจกรรม
1.จัดทําแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.สถานศึกษารายงานขอมูลจํานวนนักเรียน
ให สนผ. ทราบ(ผานระบบของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคน
อาชีวศึกษา)
3.สนผ. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
4.จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา
5.ติดตาม ประเมินผล การจัดสรร
งบประมาณดังกลาว
2 โครงการขยายอาชีวะอําเภอ

4,627,955,500

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

4,627,955,500

132,958,200

กิจกรรม
Jin

24
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ
1.ทบทวนการดําเนินงานในป 2557

ชื่อ - สกุล
บริหาร/จัดการ

งบประมาณ
ที่ใช

2.ประชุมพิจารณารูปแบบรายการที่
เหมาะสมกับแตละพื้นที่
3.จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

ก.พ.-58

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

รวมเปนเงิน

132,958,200

132,958,200

4.ประชุมติดตามผลความกาวหนา ปญหา
อุปสรรค และใหขอแนะนําการดําเนิน
โครงการแกสถานศึกษา
3 โครงการโครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
กิจกรรม

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

15,120,000

1.คัดเลือกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยกเวนสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อขอรับทุนการศึกษา
2.จัดสรรทุนใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุน
โดยแบงเปน 2 ภาคเรียน
3.จัดประชุมสรางความเขาใจแกครู
ผูรับผิดชอบโครงการ และสรางเครือขาย
นักเรียนทุน
4.ติดตามประเมินผลการจัดสรรทุนใหแก
นักเรียน
4 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพรยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

15,120,000

15,120,000

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

63,150,000

กิจกรรม
1.จัดประชุมสรางความเขาใจ เพื่อคัดเลือก
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

Jin
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ
2.โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณใหสถานศึกษา โดยแบงเปน 2
งวด

ชื่อ - สกุล
บริหาร/จัดการ

งบประมาณ
ที่ใช

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57
31,575,000

ม.ค.-58

ก.พ.-58

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58
31,575,000

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

รวมเปนเงิน
63,150,000

3.ติดตามประเมินผล
5 โครงการเงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิก
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
โคลัมโบ

3,238,400

กิจกรรม
1.จายเงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิก

3,238,400

3,238,400

4 โครงการพิเศษ
ไมมี

Jin
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โครงการ : เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาดานการปฏิรูปอาชีวศึกษา มีเปาหมายเพิ่มสัดสวน
ผูเรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ เปลี่ยนเปน 51:49ในปการศึกษา 2558 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ดังกลาวและเพื่อผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน สอศ.จึงไดวางแผนจะเพิ่มสัดสวน
ผูเรียนสายอาชีวศึกษาขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 : มีนักเรียน สาย ปวช. เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5%
6.1.2 : มีนักเรียน สาย ปวส. เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 : มีผูเรียนสายอาชีวศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 5 ภาค
7.2 รณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในการเพิ่มปริมาณผูเรียนทั้ง 5 ภาค
7.3 รวบรวมผลการรับนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. จํานวน 421 แหง
7.4 วิเคราะห และสรุปผลการรับนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ. งบ
10,000,000 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ไดแก
8.1 งบดําเนินงาน สอศ.
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีนักเรียน สาย ปวช. เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5%
9.2 มีนักเรียน สาย ปวส. เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 5%
9.3 ผูเรียนสายอาชีวศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
มีการติดตาม และสรุปผลการรับนักเรียนหลังจากที่แตละสถานศึกษาไดเปดรับสมัครเรียนระยะ
หนึ่ง โดยเปดรับสมัคร 3 ชวง คือชวงโควตา ชวงการเปดรับสมัครปกติ และเปดรับสมัครหลังจากที่มีเริ่ม
เปดการศึกษาแลวระยะหนึ่ง
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โครงการ : ประชุมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให สอศ. สามารถขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาบริหารประเทศ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของรัฐบาล สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาดังกลาว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา
5.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณของรัฐบาล
5.3 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงบประมาณประจําป
5.4 เพื่อจัดทํา(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 : ผูบริหารระดับสูงในสวนกลาง จํานวน 25 คน รองผูอํานวยการฝายแผนงานและ
ความรวมมือ จํานวน 421 คน ผูแทนสํานัก/ศูนย/หนวย/กลุมงาน จํานวน 34 คน และเจาหนาที่สํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จํานวน 20 คน เขารวมการประชุมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการ
6.1.2 :รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ รอยละ 80 มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ เพิ่มขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 : รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ จํานวน 421 คนมีความเขาใจในทิศ
ทางการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณของรัฐบาล
6.2.2 : แผนการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จํานวน
421 แหง สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดประชุมทบทวนและวางแผนการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.2559
7.2 จัดประชุมทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ. งบ
3,000,000 บาท
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เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,000,000 บาท ไดแก
8.1 งบดําเนินงาน สอศ.
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.2559
9.2 ทุกภาคสวนของ สอศ. มีสวนรวมในการการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.2559
9.3 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
มีการจัดการประชุมปละ 2 ครั้งเพื่อทบทวนความรู และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
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โครงการ: ประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟรี

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จัดทําแนวทางการเรียนฟรีและเผยแพรแนวทางของ สอศ. เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงมีแนวทาง
ปฏิบัติตรงกัน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําแนวทางการเรียนฟรี ใหสถานศึกษาทุกแหงมีแนวทางปฏิบัติตรงกัน
5.2 เพื่อเผยแพรแนวทางของ สอศ. ใหสถานศึกษาเขาใจแนวทางของ สอศ. ตรงกัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 :สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีแนวทางการเรียนฟรีครบทั้ง 421 แหง
6.1.2 :สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ไดรบั ทราบแนวทางของ สอศ. ครบทัง้ 421 แหง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 :สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีแนวทางการเรียนฟรีที่ตรงกัน
6.2.2 : มีแนวทางการเรียนฟรีที่ตรงกับแนวทางของ สอศ.
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 :จัดทํารางแนวทางการเรียนฟรี
7.2 : ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมเสนอความคิดเห็น ประชาพิจารณราง และปรับปรุงแกรางแนว
ทางการเรียนฟรี
7.3 : ขออนุมัติและเผยแพรรางแนวทางการเรียนฟรีไปยังสถานศึกษา จํานวน 421 แหง
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.
งบ 800,000 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท ไดแก
8.1 งบดําเนินงาน สอศ.
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีแนวทางการเรียนฟรีที่ตรงกัน
9.2 แนวทางการเรียนฟรีไดรับการปรับปรุงใหตรงกับแนวทางของ สอศ. ในปจจุบัน
9.3 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ไดรบั ทราบแนวทางของ สอศ. ตรงกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
ติดตามผลจากวิธีการสุมตรวจสถานศึกษาบางแหง วามีจํานวนนักเรียนที่ไดรับเงินทุนจํานวนเทาไร
และนักเรียนเหลานั้นมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขในการรับทุนเรียนฟรีหรือไม
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โครงการ : ประชุมซักซอมความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของแตละสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิด
ความไมตอเนื่องในการดูแลผูรับทุนการศึกษา และเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน จึงควรใหผูดูแล
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของแตละสถานศึกษาไดประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหา และวางแนวทางใน
การปฏิบัติใหอยูในแนวทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อแกไขปญหาผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
5.2 เพื่อแกไขปญหาความไมตอเนื่องในการดูแลผูรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของแตละสถานศึกษา
5.3 เพื่อใหผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 :ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เขารวมการประชุมรอยละ 80
6.1.2 :ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีที่เขารวมการประชุมทุกคนมีความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารีเพิ่มขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 : ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีไดแนวทางการปฏิบัติตรงกัน
6.2.2 : ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีประสิทธิภาพในการดูแลผูรับทุนการศึกษามากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในโครงการ
7.2 สรางแนวทางการปฏิบัติใหทุกสถานศึกษาเปนเอกภาพ
7.3 ติดตามและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ. งบ
1,500,000 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ไดแก
8.1 งบดําเนินงาน สอศ.
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีความรูความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพิ่มขึ้น
9.2 ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ไดแนวทางการปฏิบัติตรงกัน
9.3 ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีประสิทธิภาพในการดูแลผูรับทุนการศึกษามากขึ้น
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สุมตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี วามีเงือนไขในการรับทุนตรงตาม
ขอกําหนดหรือไม
10.2 สอบถามผลการดําเนินการ และปญหาที่เกิดขึ้นจากผูดูแลทุนการศึกษา หลังจากที่ไดมีการจัด
ประชุมแลว
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร In-Country Program ประจําป 2557-2558
ในหัวขอ “Image Building Mechanism and Strategies in TVET”
รวมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
(Colombo Plan Staff College for Technician Education - CPSC)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การอาชีวศึกษาในปจจุบันมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสงผลใหเกิดความตองการดานกําลังคนและแรงงานในระดับกึ่ง
ฝมือ ฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพเปนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาควรกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกดานทักษะและความสามารถอยางเต็มที่ โดย
จัดการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติที่สนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรูจริงและปฏิบัติไดจริง เปาหมายสําคัญ คือ
ตองการใหผูเรียนมีสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะ และเจต คติ
บูรณาการในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมดาน
อาชีวศึกษาแนวใหม โดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ และสนับสนุนการฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ และการจัดโครงการตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานจริงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ไดรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในระดับตางๆ ใหเกิดขึ้น สาเหตุดังกลาวก็เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางแทจริง ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป
กระบวนการที่สําคัญภายหลังการเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ ไดแก การ
ประเมินผล เพื่อใหไดทราบวาผูเรียนมีความรู ทักษะ ตรงตามมาตรฐานและสมรรถนะที่สถานประกอบการ
ตองการหรือไม ซึ่งตองมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพขึ้นดวย
สืบเนื่อง
จากประเทศไทยไดกลับเขาเปนสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ (Colombo Plan
Staff College for Technician Education-CPSC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนไป
CPSC มีที่ตั้งอยู ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส มีภารกิจในการจัดศึกษาอบรมใหคําปรึกษา
แนะนําแกประเทศสมาชิกในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดย สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไดรวมกับ CPSC ในจัดฝกอบรม In-Country Program และสัมมนาระดับชาติ ในหัวขอตางๆ
นับตั้งแตป 2552 เปนตนมา ดังนี้
1. การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ “Competency-Based Training and
Assessment” ระหวางวันที่ 23 -27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน และวิทยาลัยพณิชยการ
อินทราชัย กรุงเทพฯ
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2 . การสัมมนาระดับชาติ (National Seminar) หัวขอ “Quality Assurance in TVET : Trends and
Perspectives”และการจัดฝกอบรม In-Country Program หัวขอ “Emerging Trends in Quality
Management” ระหวางวันที่ 22-26 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมลานนา พาเลส 2004 จังหวัดเชียงใหม
3
. การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ “Enhancing Pedagogy Skills for Teacher”
ระหวางวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2554 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ
4
. การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ Entrepreneurship Education in TVET ระหวาง
วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง จังหวัดอางทอง
5
. การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ Competency - Based Training and
Assessment ระหวางวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพฯ
6. การ
ประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค Regional Program หัวขอ Entrepreneurship Education in
TVET ระหวางวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
และ การประชุมสัมมนานานาชาติ International Seminar หัวขอ Emerging Trends in Linking TVET to
the World of Work through Entrepreneurship ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556
ณ หองคัทลียา ชั้น
5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี
7. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดําเนินการรวมกับ CPSC จํานวน 2 โครงการ ไดแก
7.1 การประชุมสัมมนา
Implementation of CPSC-GOI Special In-Country
Program หัวขอ Champion of Leaders Development Program for TVET Skills for Poverty
Alleviation
7.2 การฝกอบรม
In - Country Program ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ CPSC และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีกําหนดจัด In-Country Program ประจําป
2557-2558ในหัวขอ “Image Building Mechanism and Strategies in TVET” ในวันที่ 24 – 28
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
เพื่อสรางความเขมแข็งและศักยภาพของผูเขารับการ
ประชุมสัมมนาซึ่งเปนครู-อาจารย ใหสามารถวางแผนกําหนดรูปแบบและการดําเนินงานในประเด็นที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการลดความยากจนโดยใชทักษะดานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน
โคลัมโบ (Colombo Plan Staff College for Technician Education – CPSC) จัด In-Country Program
ประจําป 2557-2558ในหัวขอ “Image Building Mechanism and Strategies in TVETในวันที่ 24 – 28
พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
5.1 เพื่อ พัฒนาบทบาทความเปนผูนําของครู-อาจารย และบุคลากร ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
เพื่อบรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น
5.2 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ กลไกในการสรางภาพลักษณที่ดีดานอาชีวศึกษา ในประเทศไทย ทักษะที่
จําเปนในการสงเสริมประชาสัมพันธการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา ซึ่งมีสวนในการบรรเทาปญหาการวางงาน
และลดความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น โดยสามารถ ระบุผลกระทบ และสิ่งแวดลอมภายนอก เปนปญหา
อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
5.3 เพื่ออธิบายกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวขอกง ับประชุมสัมมนา เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานให
ดียิ่งขึ้น
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5.4 เพื่อใหผูเขา ประชุมสัมมนา มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ วิสัยทัศน และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6 .1.1 ครู-อาจารย และบุคลากร เขารวมการประชุมสัมมนา ICP จํานวน 40 คน
6
.1.2 คณะทํางาน และวิทยากร จํานวน 20 คน
6.1.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา จํานวน 1 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู -อาจารย บุคลากรและคณะทํางาน ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กลไกและ
ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณดาน การจัด การอาชีวศึกษา และบทบาทความเปนผูนําของครู-อาจารย และ
บุคลากร ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น
6
.2.2 สรางทักษะที่จําเปนในการสงเสริมการสรางกลไกและกลยุทธดานภาพลักษณที่ดี
ดานอาชีวศึกษา ซึ่งมีสวนในการบรรเทาปญหาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น ผลกระทบ และสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
7. การดําเนินงาน
7.1 กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมประชุมสัมมนา
7.1.1 ประชุมสัมมนา หัวขอ Image Building Mechanism and Strategies in TVET
จํานวน 40 คน
7.1.2 โรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
7.2 วิทยากร
7.2
.1 ผูเชี่ยวชาญจาก CPSC
7.2
.2 ผูแทนจากสถานประกอบการ/องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของ
7.3 ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557
7.4 ภาษาที่ใชในการประชุมสัมมนา
ภาษาอังกฤษ
7.5 วิธีการดําเนินการ
7.5.1
บรรยายภาคทฤษฎีจากวิทยากร
7.5
.2 ประชุมสัมมนา อภิปรายกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น/ระดมสมอง
7.5.3 ศึกษาดูงาน ณ หนวยงาน/องคกรดานการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
7.6 สถานที่จัดประชุมสัมมนา
จัดประชุมสัมมนา Image Building Mechanism and Strategies in TVET ระหวางวันที่ 24 - 28
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. งบประมาณ
งบประมาณสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9
.1 แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ทักษะที่จําเปนในการสงเสริมการมีงานทํา ซึ่งมีสวนในการ
บรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น ผลกระทบ และสิ่งแวดลอมภายนอกที่การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาตองตระหนักถึง
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9.2 ครู-อาจารยและบุคลากรดานเทคนิคและอาชีวศึกษา มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหชุมชนในทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานการประชุมสัมมนา และแบบสอบถาม
1
0.2 ขอเสนอแนะจากผูเขารว มประชุมสัมมนา
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร In-Country Training ของศูนยโวคเทค ประจําป 2557-2558
ในหัวขอ “Integrating 21st Century Labour Market Competencies in the Curriculum
รวมกับศูนยภูมิภาควาดวยการศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา : ศูนยโวคเทค
(SEAMEO Regional Center for Vocational and Technical Education : VOCTECH)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักรที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกร นํามาซึ่ง
การเริ่มตนใหมๆ ในดานแนวคิด คุณคา จุดมุงหมาย วิสัยทัศน การปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกร มาตรฐาน
การทํางาน นโยบายและการกําหนดแนวทางการทํางานของสถานศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะตางๆ ไดแก
-บทบาทผูนํา : การปรับเปลี่ยนบทบาทผูนําในการบริหารองคกรจากผูออกคําสั่งหรือ
ผูควบคุมการทํางาน ปรับเปลี่ยนเปนผูที่คอยสนับสนุนและผูกระตุนการทํางาน
-จุดศูนยกลาง : สรางทางเลือกใหมๆ ทางการศึกษาเพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และมีจุดศูนยกลางรวมกัน
-ความไววางใจ : สรางความไววางใจระหวางกันเพื่อเปาหมายรวมกันระหวางองคกรในอนาคต
-การตอตาน : การตอตานที่เกิดขึ้นในองคกรมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในแงบวกและลบ
แนวทางขั้นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ มีอยู 3 แนวทาง คือ
1) หนาที่ในการปรับเปลี่ยนดานการจัดการ (task of managing change) 2) ขอบขายการฝกปฏิบัติงาน
(area of professional practice) 3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปรียบเสมือนความรู บทนํา และ
เนื้อหาวิชาซึ่งประกอบไปดวยเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ ทักษะ และองคความรูตางๆ ( change management
as a body of knowledge)
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในองคกรเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตามสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การปรับรูปแบบการใหบริการ การเปดโอกาสทางการตลาด และการ
พัฒนาเทคโนโลยีมีผลตอการปรับเปลี่ยนภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ทักษะความรู นโยบายและการดําเนินงาน
ภายในองคกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นถึงบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อใหทันตอสถานการณโลก ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางไม
หยุดยั้งและทันตอการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงรวม กับ
องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
(South East Asian Ministers of Education Organization, Regional Centre for Vocational and
Technical Education and Training / SEAMEO-VOCTECH) ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม จัดฝกอบรม ใน
หัวขอที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ โดยศูนย SEAMEO VOCTECH ไดสนับสนุนการ
จัด ฝกอบรม โดยจัดสงวิทยากรจากศูนยฯ (Specialist and Facilitator of the Training) เปนวิทยากร
ถายทอดความรู และเพื่อประโยชนในการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยในภาพรวม จึงเห็นสมควรให
ผูบริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานตลอดจนสถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการ
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อาชีวศึกษา เขารับการฝกอบรมฯ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ไดแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณระหวางกันอันจะนํามาซึ่งความรวมมือและกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของไทยในอนาคตใหมีคุณภาพทัดเทียมในระดับมาตรฐานสากลตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาของประเทศไทย และสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการจัดการอาชีวศึกษา
5.2 สรางความชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกร
5.3 แจกแจงคุณลักษณะของผูที่จะเปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม
5.4 อธิบายขบวนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ใหประสบความสําเร็จ
5.5 แจกแจงเครื่องมือและยุทธศาสตรที่จะนํามาใชในการจัดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาพ
การอาชีวศึกษา
6. เปาหมาย
6
.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู-อาจารย และบุคลากร เขารวมการประชุมสัมมนา ICP จํานวน 40 คน
6
.1.2 คณะทํางาน และวิทยากร จํานวน 20 คน
6.1.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา จํานวน 1 ฉบับ
6
.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู -อาจารย บุคลากรและคณะทํางาน ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กลไกและ
ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณดาน การจัด การอาชีวศึกษา และบทบาทความเปนผูนําของครู-อาจารย และ
บุคลากร ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น
6
.2.2 สรางทักษะที่จําเปนในการสงเสริมการสรางกลไกและกลยุทธดานภาพลักษณที่ดี
ดานอาชีวศึกษา ซึ่งมีสวนในการบรรเทาปญหาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น ผลกระทบ และสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
7. การดําเนินงาน
7.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีจํานวน 45 คน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คน
- บุคลากรสวนกลาง จํานวน
6 คน
(สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สํานักความรวมมือ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา และสํานักนโยบายและแผน การอาชีวศึกษา)
7.2 วิทยากร
7.2.1 วิทยากรจากศูนยโวคเทค
7.2.2 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน
7.3 ภาษาที่ใชในการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ
7.4 วิธีการดําเนินงาน
7.4.1 บรรยายภาคทฤษฏี และหลักการจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากศูนย SEAMEO
VOCTECH และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย
7.4.
2 ศึกษาดูงาน
7.4.
3 จัดทําและนําเสนอโครงการกลุม
7.5 แนวทางการจัดทําโครงการ
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7.1 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
7.2 เตรียมความพรอมในการจัดการฝกอบรม
7.3 อํานวยความสะดวกแกผูเขารับการฝกอบรม
7.4 ประเมินผลการฝกอบรม
7.6 ระยะเวลาดําเนินการ
-5 วัน เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2557
7.7 สถานที่จัดฝกอบรม
-กรุงเทพฯ
7.8 ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย SEAMEO VOCTECH ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
8. งบประมาณ
งบประมาณสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครู -อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมฯ
ไดมีโอกาสอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย และสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
การจัดการอาชีวศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกร คุณลักษณะของผูที่จะ
เปนผูนําที่เปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานการฝกอบรม และแบบสอบถาม
1
0.2 การนําความรู วิสัยทัศน และประโยชนที่ไดรับจากการเขาฝกอบรมสัมมนามาประยุกตใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาน ประจําป 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม โดยการนําเทคโนโลยีและการใชความรูเปนฐานเพื่อ
การพัฒนา ทําใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมในการสรางและพัฒนาระบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหสามารถปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงเขมแข็ง
ในการเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศภาษาตางประเทศเปนอีกดานหนึ่ง
ที่จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมใชในการ
ติดตอสื่อสาร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อสรางสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ของการสื่อสาร ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงคุณภาพของกําลังคนทั้งดานความรูและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีความรวมมือกับ
กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย จากราชอาณาจักรภูฎาน
โดยฝายภูฏาน ไดจัดสงครูอาสาสมัครภูฏาน จํานวน
48 คน มาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 39 แหง ดังนั้น
เพื่อใหการสงมอบอาสาสมัครฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงเห็นสมควรจัด
โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อพัฒนาครู-บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใหมีความรู ทักษะ เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณดานภาษาอังกฤษ
5
.3 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
5.4 เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอาชีวศึกษาในเวทีอาเซียน และเวทีโลก
6. เปาหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 เพื่อเสริมความพรอมและความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ
6.1.2 เสริมสรางประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูตอยอดองคความรู สรางความสัมพันธ
ระดับประเทศ
6.2 เชิงปริมาณ รวม 144 คน
6 .2.1 ครูอาสาสมัครภูฏาน จํานวน 48 คน (มาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.)
6 .2.2 ครูและบุคลากรจากสถานศึกษา สอศ. 39 แหงๆ ละ 2 คน จํานวน 76 คน
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6 .2.3 บุคลากร และนักประชาสัมพันธ ในสังกัด สอศ. สวนกลาง และเจาหนาที่จากสถาน
เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจําประเทศไทย รวมจํานวน 20 คน
7. การดําเนินงาน
จัดประชุมสัมมนาฯ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสงมอบอาสาสมัครฯ
ใหสถานศึกษา
7.1 ระยะเวลาดําเนินการ
- วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ครูอาสาสมัครฯ เดินทางมาถึงประเทศไทย
ประชุมสัมมนา ชี้แจงระเบียบปฏิบัติของครูอาสาสมัคร ใหครูภูฏานทราบ
(เขาพักที่โรงแรมกานตมณี พาเลส ถนนประดิพัทธ กรุงเทพฯ 1 คืน)
- วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ประชุมสัมมนา และรับมอบครูอาสาสมัครภูฎาน
7.2 สถานที่ดําเนินการ คือ โรงแรมกานตมณี พาเลส
8. งบประมาณ
งบประมาณสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรูและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
9.2 ความพรอมและความเขมแข็งของสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 และการแขงขันในเวทีโลก
9.3 เครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานการฝกอบรม และแบบสอบถามจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.2 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ
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โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและความรวมมือทางการอาชีวศึกษากับองคกรและหนวยงานใน
และตางประเทศ ปฏิบัติงานรวมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และในป 2558
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และมีขีด
ความสามารถในระบบเศรษฐกิจใหมของอาเซียน
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เปนไปตามหลักการบริหารจัดการ
และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสรางความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน และสราง
แรงจูงใจ กําลังใจในการปฏิบัติงานสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
บุคลากร ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เพื่อนเตรียมความพรอมทั้งในดานการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่องดวยกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
สอดคลองของงานและนโยบาย พัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีม และความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนั้น
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจึงเห็นควรดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ใหถูกตองตามหลักการบริหารจัดการ และสอดคลองกับนโยบายตางๆ
5.2 เพื่อรวมกําหนดแผนการพัฒนางานของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาใหเปนแนวทาง
เดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
5.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ยุคปจจุบันและมีความรูความเขาใจกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียนสําหรับเตรียมพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน
5.4 เพื่อสรางแรงจูงใจ กําลังใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเกิดความตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของ
ตนเองและสวนรวม
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จํานวน
50 คน ไดเขารวมโครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
6.1.2 แผนการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละ 80 ของบุคลากรทุกระดับ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
6.2.2 บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุมเทและเสียสละเพื่อองคกร รวมสรางวัฒนธรรมองคกร
ที่เนนที่ความรวมมือและการแบงปนความรูซึ่งกันและกัน
6.2.3 บุคลากรมีความเขาใจ และทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคมอาเซียน
6.2.4
จํานวนบุคลากรในสังกัด สนผ. จํานวน 50 คน ไดรับความรูและสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
6.2.5
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักฯ ไมนอยกวารอยละ 80
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ/ ระยะเวลา /สถานที่
7.1 สํารวจความตองการของบุคลากร และสถานที่ดําเนินโครงการ
7.2 จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเตรียมเอกสารการดําเนินงานตามโครงการ
7.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
7.5.1 รับฟงการบรรยายจากวิทยากร
7.5.2 แบงกลุมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
7.6 ศึกษาดูงาน
7.7 ประเมินผล และสรุปรายงานผล
ระยะเวลาดําเนินโครงการ : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558
สถานที่ดําเนินการ : อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ. งบ 365,700 บาท
รายละเอียด ดังนี้
8
.1 คาพาหนะเดินทาง
- คาจางเหมารถ 1 คัน ไป
– กลับ
40,000 บาท
- คาพาหนะรับจาง ไป
– กลับ ( 50 คน x 600 บาท) 30,000 บาท
8.2 คาที่พัก
- ผูเขารวมประชุม ( 50
คน x 2 วัน x 900 บาท)
90,000 บาท
8.3 คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
(50 คน x 350 บาท x 3 มื้อ)
52,500 บาท
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-

8.4

-

8.5
8.6
8.7
8.8

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 80 บาท x 6 มื้อ ) 24
คาอาหารเย็น (50 คน x 350 บาท x 2 มื้อ )
คาเบี้ยเลี้ยง
50 คน x 80 บาท x 2 วัน
8,000 บาท
- 50 คน x 160 บาท x 1 วัน
8,000 บาท
คาตอบแทนวิทยากร
- 2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. x 3 วัน 43,200 บาท
คาเชาหองประชุม
- 5,000 x 3 วัน 15,000 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท
คาถายเอกสาร 10,000 บาท

,000 บาท
35,000 บาท

รวม
365,700 บาท
(สามแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจน
9.2 ผูเขารวมโครงการตระหนักถึงประโยชน และความสําคัญของการทํางานเปนทีม
9.3 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีม สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง
9.4 ผูเขารวมโครงการเกิดทัศนคติ และความสัมพันธอันดีทั้งตอองคกร และบุคลากรในองคกร
9.5 ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามภาระหนาที่ และเปาหมายที่กําหนดดวยความราบรื่น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลทัศนคติหลังจากเขารวมโครงการ
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โครงการพัฒนาบุคลากร “การทํางานเปนทีม”เพื่อเพิ่มผลสําเร็จของงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมบริหารงานทั่วไป
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม
4. สถาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การที่จะนําพาองคกรใหกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากตองอาศัยความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของบุคลากรคนในองคกรแลว ยังมีปจจัยสําคัญที่ทําใหการทํางานสําเร็จ
ลุลวง และดําเนินไปดวยความราบรื่น นั่นก็คือ ความสามัคคี แตหากองคกรใดขาดความสามัคคี และ
ความสัมพันธอันดี ตอกันไมวาจะเปนตอเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา ก็จะทําใหเกิด
ปญหา ความผิดพลาด ติดขัด ลาชา ซึ่งลวนแตเปนอุปสรรคในการที่จะนําพาองคกรไปสูจุดหมายที่ตั้งไว
บุคลากร นับเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาองคกร หากบุคลากรไมมีคุณภาพการพัฒนาองคกรจะดําเนินการใด ๆ
เปนไปไดยากมาก การปฏิบัติงานของบุคลากรตองเปนไปตามระบบการจัดองคกรและสนองตอบตอนโยบายตาง ๆ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายและภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งตองตระหนักในภาระหนาที่ของตนและตองมีสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ
ดังนั้น
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
“การทํางานเปนทีม ”เพื่อเพิ่มผลสําเร็จของงาน เปนการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํางานซึ่งกันและกัน รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน มีการวางแผน
และเปาหมายการทํางานในทิศทางเดียวกัน เกิดทัศนคติที่ดีทั้งตอองคกร และคนในองคกรสรางเสริมสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางบุคลากรในสังกัดทุกระดับ มีความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ ความสามัคคีในหมูคณะ อันจะ
สงผลใหบุคลากรในสํานักมีการทํางานเปนทีมเพื่อไปสูจุดมุงหมายเดียวกันดวยความราบรื่นดวยดีตลอดไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อวางแผนและกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน
5.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ ทัศนคติ และความสัมพันธอันดีของบุคลากรสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อกระตุนใหบุคลากรไดเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของการทํางานเปนทีม
5.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ดวยความราบรื่นตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.5 เพื่อสรางแรงจูงใจ กําลังใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหความตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของ
ตนเองและสวนรวม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จํานวน 5 คน ไดเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางเทคนิคการทํางานเปนทีม
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6.1.2 แผนการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานเปนทีม และสามารถไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิดความราบรื่นและความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
6.2.2 บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุมเทและเสียสละเพื่อองคกร รวมสรางวัฒนธรรมที่เนน
ความรวมมือและการแบงปนความรูซึ่งกันและกัน
6.2.3 รอยละ 80 ของบุคลากรทุกระดับ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ และเทคนิคการทํางานเปนทีม
6.2.4
จํานวนบุคลากรในสังกัด สนผ. จํานวน 50 คน ไดรับความรูและสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
6.2.5
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักฯ ไมนอยกวารอยละ 80
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ/ ระยะเวลา /สถานที่
7.1 สํารวจความตองการของบุคลากร และสถานที่ดําเนินโครงการ
7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู ความเขาใจแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และสังกัดสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
7.3 แบงกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูอํานวยการ หัวหนากลุม
และบุคลากรในสํานัก
7.4 กิจกรรมกลุมสัมพันธ และศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เดือนพฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
สถานที่ดําเนินการ : อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ. งบ 365,700 บาท
รายละเอียด ดังนี้
8
.1 คาพาหนะเดินทาง
- คาจางเหมารถ 1 คัน ไป
– กลับ
40,000 บาท
- คาพาหนะรับจาง ไป
– กลับ ( 50 คน x 600 บาท) 30,000 บาท
8.2 คาที่พัก
- ผูเขารวมประชุม ( 50
คน x 2 วัน x 900 บาท)
90,000 บาท
8.3 คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
(50 คน x 350 บาท x 3 มื้อ)
52,500 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 80 บาท x 6 มื้อ ) 24
,000 บาท
คาอาหารเย็น (50 คน x 350 บาท x 2 มื้อ )
35,000 บาท
8.4
คาเบี้ยเลี้ยง
50 คน x 80 บาท x 2 วัน
8,000 บาท
- 50 คน x 160 บาท x 1 วัน
8,000 บาท
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8.5 คาตอบแทนวิทยากร
- 2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. x 3 วัน 43,200 บาท
8.6 คาเชาหองประชุม
- 5,000 x 3 วัน 15,000 บาท
8.7 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท
8.8 คาถายเอกสาร 10,000 บาท
รวม
365,700 บาท
(สามแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจน
9.2 ผูเขารวมโครงการตระหนักถึงประโยชน และความสําคัญของการทํางานเปนทีม
9.3 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีม สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง
9.4 ผูเขารวมโครงการเกิดทัศนคติ และความสัมพันธอันดีทั้งตอองคกร และบุคลากรในองคกร
9.5 ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามภาระหนาที่ และเปาหมายที่กําหนดดวยความราบรื่น
9.6 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักฯ ไมนอยกวารอยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลทัศนคติหลังจากเขารวมโครงการ
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โครงการ : สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลไดจัดการศึกษา โดยจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย
ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาส
ทางการศึกษา
5. วัตถุประสงค
เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษาใหประชาชนทุกกลุมมีโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเปนรูปธรรม
รวมทัง้ บรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายของผูปกครองและกระจายโอกาสใหผูปกครองที่มี
ฐานะคอนขางขาดแคลน ขัดสน ไดมีโอกาสสงบุตรหลาน เขาศึกษาตอระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นป จํานวน
470,000 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 สถานศึกษารายงานขอมูลจํานวนนักเรียนให สนผ. ทราบ(ผานระบบของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา)
7.3 สนผ. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
7.4 จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา
7.5 ติดตาม ประเมินผล การจัดสรรงบประมาณดังกลาว
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบเงินอุดหนุน งบ
4,627,955,500 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,627,955,500 บาท ไดแก
8.1 งบเงินอุดหนุน
9. ผลที่คาดวาไดรับ
ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับ ปวช.
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยวิเคราะหจากรายงานของสถานศึกษาผูดูแลนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการฯ
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โครงการ : ขยายอาชีวะอําเภอ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนากําลังคนของประเทศภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับกลาง ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในชวง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) นโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองดานการพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552-2561) และกรอบการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) รวมทั้งยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย จะเห็นวากําลังคนระดับอาชีวศึกษาจะเปนกําลังสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะที่ปจจุบันมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาเปน 39.30 : 60.70 ทั้งนี้เปาหมายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกําหนดสัดสวนผูเรียนดังกลาวในป 2561 เปน 60.00:40.00 ปญหาที่
สําคัญประการหนึ่งซึ่งเปนขอจํากัดในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาคือการกระจายตัวของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนยังไมทั่วถึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทํา
โครงการขยายอาชีวะอําเภอ : อําเภอชั้นหนึ่ง และพื้นที่จําเปน
5. วัตถุประสงค
5.1 ขยายโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนอาชีวศึกษาใหกับกลุมเปาหมายที่อยูหางไกล ซึ่ง
มีขอจํากัดในการเดินทางมาเรียน
5.2 เรงรัดการผลิตกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนากําลังคนของ
ประเทศภายใตยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับกลาง
5.3 เพิ่มขีดความสามารถของไทยตามกรอบการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรประเทศไทย
(Country Strategy) รประเทศไทยรวมทั้งยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
5.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพื้นที่หางไกล
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 : สถานศึกษาอาชีวะอําเภอที่จัดตั้งจํานวน 7 แหง
6.1.2 : นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการการศึกษาวิชาชีพในพื้นที่ จํานวน 480 คน
6.1.3 : มีสิ่งปลูกสราง ระบบสาธารณูปโภค และครุภัณฑสําหรับสถานศึกษา จํานวน 11 แหง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 : นักเรียน นักศึกษา ในทองถิ่นหางไกลมีโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา
6.2.2 : มีกําลังคนระดับกลางที่มีทักษะและสมรรถนะอาชีพ ในสาขาที่เปนความตองการของ
ทองถิ่น สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ
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6.2.3 : ยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหกับกลุมเปาหมาย สนับสนุนการขยายโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเรียนอาชีวศึกษา
6.2.4 : เยาวชนและกลุมเปาหมายมีขีดความสามารถของไทยตามกรอบการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) รวมทั้งยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย
6.2.5 : นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาจัดตั้งใหม 11 แหง มีคุณภาพสูงขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ทบทวนการดําเนินงานในป 2557
7.2 ประชุมพิจารณารูปแบบรายการที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่
7.3 จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา
7.4 ประชุมติดตามผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และใหขอแนะนําการดําเนินโครงการแก
สถานศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบลงทุน งบ 132,958,200 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
132,958,200 บาท ไดแก
8.1 คาครุภัณฑ 561,000 บาท
8.2 คาที่ดิน สิ่งกอสราง 132,397,200 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสําหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ลดขอจํากัดทางการศึกษาใน
บางสวน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินตนเอง
10.2 ผูประเมินอิสระ
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โครงการ : เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาไทยเปนอยางยิ่ง
ดังเห็นไดจากพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระเมตตาตอเยาวชนในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร และตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ48 พรรษา
ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเขารวมโครงการฯ
และรับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการใหดําเนินการ โครงการระหวางปการศึกษา 2547-2562 เปนเวลา
ตอเนื่อง 10 ป จากเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นที่
หางไกลไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตอเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา
(ปวส. – ปริญญาตรี/เทียบเทา) เพื่อกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นชุมชนของตน
5. วัตถุประสงค
เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกลและมีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดมีโอกาส
เรียนตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอเนื่องถึงสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 432 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท
6.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 288 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 คัดเลือกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเวน
สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับทุนการศึกษา
7.2 จัดสรรทุนใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุน โดยแบงเปน 2 ภาคเรียน
7.3 จัดประชุมสรางความเขาใจแกครูผูรับผิดชอบโครงการ และสรางเครือขายนักเรียนทุน
7.4 ติดตามประเมินผลการจัดสรรทุนใหแกนักเรียน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบเงินอุดหนุน งบ
15,120,000บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,120,000 บาท ไดแก
8.1 งบเงินอุดหนุน
9. ผลที่คาดวาไดรับ
นักเรียน ปวช. และนักเรียน ปวส. ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา สามารถศึกษาไดจนจบหลักสูตร
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยวิเคราะหจากรายงานของสถานศึกษาผูดูแลนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการฯ
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โครงการ : ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
4.1. นโยบายรัฐบาลดานสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการศึกษา สรางโอกาสทางการศึกษา
กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมให
เกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู
รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาแรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอน
วัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความเชียว
ชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบการสะสมผลการเรียนและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส
ใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยจัดใหมีโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนินการ
โครงการ หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อ
มุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
4.2 ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) ขอ 2 ลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive
Growth) (2.1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2.1.1 ขอ 3) การสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาให
ทั่วถึงและเปนธรรม เชน สนับสนุนการใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจัดบริการทางการศึกษาใหแกผูยากไร ผูพิการ ผูดอยโอกาส และทุพพลภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการ
สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
พิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย
5.2 จัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความชํานาญดานอาชีพ จัดใหมีระบบการ
สะสมผลการเรียนและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา
5.3 ลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 : ประชาชนจํานวน 5,000 คน ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา 421 แหง
6.1.2 : ผูพิการจํานวน 700 คน ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพในสถาบันการอาชีวศึกษา 23 สถาบัน
6.1.3 : ผูใ ชแรงงานใน 22 จังหวัดจํานวน 1,100 คน ไดรับการพัฒนาอาชีพ
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6.1.4 : เกษตรกรรุนใหมจํานวน 1,800 คนไดรับการเสริมสรางใหมีศักยภาพ โดยวิทยาลัยเกษตรและ
และเทคโนโลยี จํานวน 45 แหง
6.1.5 : ผูสูงวัย สตรี ผูตองขัง ทหาร จํานวน 4,600 คนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะฝมือ
6.1.6 : นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาชื่อพระราชทาน และโครงการพระราชดําริ จํานวน 920 คน
ไดรับพัฒนา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดประชุมสรางความเขาใจ เพื่อคัดเลือกสถานศึก ษาอาชีวศึกษา
7.2 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษา โดยแบงเปน 2 งวด
7.3 ติดตามประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบรายจายอื่น งบ
63,150,000 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 63,150,000 บาท ไดแก
8.1 งบรายจายอื่น
9. ผลที่คาดวาไดรับ
ความพรอมดานกําลังคนของไทยในการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินตนเอง
10.2 ประเมินโดยผูประเมินอิสระ
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โครงการรชําระคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ (CPSC)

1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชือ่ มโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากประเทศไทยไดกลับเขาเปนสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
(Colombo Plan Staff College for Technician Education – CPSC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2551 โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนไป
และ สํานักงบประมาณไดมีความเห็นให
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับการชําระคาบํารุงสมาชิก โดยใหปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หรือจากเงินนอกงบประมาณ
และสําหรับคาใชจายที่จําเปนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเสนอขอจัดสรรงบประมาณตอสํานักงบประมาณ
ตอไป
5. วัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน
โคลัมโบ (Colombo Plan Staff College for Technician Education – CPSC) เพื่อนําไปใชในการดําเนิน
โครงการและจัดกิจกรรมความรวมมือตางๆ ดานการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมดานเทคนิคและ
อาชีวศึกษาภายใตแผนพัฒนาปฏิบัติการของ CPSC ตอไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. การดําเนินงาน
8. งบประมาณ
จากเงิน งบเงินอุดหนุน งบ
3,238,400 บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,238,400 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9
.1 แนวทางในการจัด การอาชีวศึกษา ทักษะที่จําเปนในการสงเสริมการมีงานทํา ซึ่งมีสวนในการ
บรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถิ่น ผลกระทบ และสิ่งแวดลอมภายนอกที่การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาตองตระหนักถึง
9.2 ครู-อาจารยและบุคลากรดานเทคนิคและอาชีวศึกษา มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหชุมชนในทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
-

