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และขออภัยดวย 

 
 
 

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
กนัยายน 2557 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง           หนา 
 
สวนท่ี 1 
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ  ป 2558 ของ สอศ.        1 
1.2 ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สอศ. ป 2558     1-3 
1.3 โครงสราง สอศ.         4 
1.4 นโยบาย และยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของ       5-10 
 
สวนท่ี 2 
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา    11 
2.2 โครงสรางสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา     11-14 
2.3 ขอมูลบุคลากร          14-17 
 
สวนท่ี 3 
3.1 ยอดเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในป 2558       18 
3.2 สรุปงบหนารายจาย          19-20 
3.3 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดําเนินงานตามโครงการ     21-25 
3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการท่ีดําเนินงานในป 2558    26-53 
 



 1 

สวนที่ 1 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิสัยทัศน 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปน
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
  1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน  

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม   
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ  เทคนิค  

และเทคโนโลยขีองประเทศ  
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

และการฝกอบรมวิชาชีพ  
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาใน

วิชาชีพ  
 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร 

2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
มาตรการ 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสรางและกระจายโอกาส 
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
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9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา

โครงการ  
1. ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลย ีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา) 
2. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ

สรางองคความรูและนวัตกรรม) 
3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา 
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 
8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 
9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 
12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย  
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  
24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
25. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 
26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา  
28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ  
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เพ่ือสรางทุนปญญาชาติ 
30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 
31. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและ

มาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
34. โครงการผลติ พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบคุลากรทางการศึกษา 
35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
38.โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง  
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน 
45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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นโยบาย ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ 

นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ  

1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย   

2) การรกัษาความม่ันคงของประเทศ  

3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน  

10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ี
ตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง      
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน
ท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู  กระจาย อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระ
และคลองตัวข้ึน 
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4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน
ท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา  การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะ 
โดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู  เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม          ของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพ่ือเปดพ้ืนท่ี
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559)  มีแนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 - 10   
โดยยังคงยึดหลัก “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง ” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ” รวมท้ัง 
“สรางสมดุลการพัฒนา ” ในทุกมิติ และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ  
เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ 
ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง  โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลกั “ความ
พอประมาณ ”  ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวาง
ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก  ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม  
“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศ  ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี   11  (พ.ศ.   2555 – 2559 ) 
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พัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
รวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม ” ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย 
“ความเพียร”  จะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ 

1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ไดรับการ
คุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู  ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สงัคม 

4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
 

1)  ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด  การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.2552-2559)   

การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ยึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี  รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มี
ความรอบรูเทาทันโลก เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบ
องครวมท่ียึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ” ท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุก
ระดับ รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน  โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

2) เจตนารมณของแผน 

แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ดาน 
คือ เปนสังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  
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3) วัตถุประสงคของแผน 

เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552-2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้  

1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 

2. เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู  

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558 
 

วิสัยทัศน   จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยาง 
เทาเทียมท้ังในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งของประชาชน  ประชาชนท่ีเขมแข็งและมีความรูคือทุนท่ีมีพลังในการตอสูกับความยากจน  

 

พันธกิจ   1. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน เพ่ือใหเทา
เทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
และเทียบเทา 

2. พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมท่ีวางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ข้ึนไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
เปนศูนยกลาง 

2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 

3. ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

6. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาชาติ 

7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  
 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558  
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1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อม่ันและเรงรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ 

2. ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงรัฐ 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558   
ท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. ยทุธศาสตรการศึกษา สาธารณสขุ คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 

 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

1.1  สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมท้ังบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน  

1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง
เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมการรักการอาน เพ่ิมทักษะการใชภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ 

1.3  พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรู
และภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกท่ี
ดีผานกระบวนการอบรมเยาวชนท่ีเหมาะสมกับวัย 

1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

1.5 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาขาดแคลน 
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1.7 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อท่ีปลอดภัย
และสรางสรรค 

1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน 

 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย 

2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน 

3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 

4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

5. แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส 

6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน 

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" 

 

Uพันธกิจ U 1. นํานโยบายสูการวางแผน  กําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับความตองการและการพัฒนาประเทศ 

2. สรางระบบบริหารจัดการและการติดตามงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและมาตรฐานสากล 
โดยความรวมมือกับนานาประเทศ 

4. อํานวยการและบริการงานดานโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
 

โครงสรางสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
 

Uมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาและเปาหมายการผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา 

(ข) จัดทําขอเสนอแนะหลักเกณฑเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการ
อาชีวศึกษา รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและความรวมมือทางการอาชีวศึกษา
กับองคกรและหนวยงานในและตางประเทศ 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

แบงงานภายในออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 

1. กลุมบริหารงานท่ัวไป 

2. กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

3. กลุมงบประมาณและติดตามผล 

4. กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

1. กลุมบริหารงานท่ัวไป   

(1) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานบริหารหรือจัดการท่ัวไป งานสารบรรณ ธุรการ 
การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ พิมพเอกสารราชการและวิชาการ 

(2) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธและเผยแพร ฝกอบรม
และพัฒนางาน สถิติขอมูลและระบบเครือขายสารสนเทศตางๆ   

(3) วิเคราะห รวบรวม ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ในภาพรวมของสํานัก หนวยงาน ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของกลุม กลุม
งานใดเปนการเฉพาะ 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

2. กลุมนโยบายและยุทธศาสตร  

2.1 กลุมงานนโยบาย   

(1) วิเคราะห สังเคราะห นโยบาย แผนงานและโครงการ ตั้งแตระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และทองถ่ิน  

(2) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาและเปาหมายการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

(3) สงเสริมและประสานงานในการนํานโยบายและยุทธศาสตรไปดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย พรอมท้ังติดตามและรายงานผลความกาวหนาตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) รวมดําเนินการและประสานงานการจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุงสถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา 

(5) จัด รวบรวม องคความรูท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือจัดทําเปนคูมือ 
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการใหบริการและเผยแพรสูสาธารณะ 

(6) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

2.2 กลุมงานแผนและโครงการ   

(1) วิเคราะห สังเคราะห นโยบาย แผนงานและโครงการ ตั้งแตระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และทองถ่ิน  

(2) จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนงาน โครงการ
ตางๆ  ตามนโยบายและยุทธศาสตร 

(3) สงเสริมและประสานงานในการนําแผน แผนงาน  โครงการทุกระดับไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมาย พรอมท้ังติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผน แผนงาน โครงการตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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(4) จัด รวบรวม องคความรูท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือจัดทําเปนคูมือ 
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการใหบริการและเผยแพร สูสาธารณะ 

(5) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

3. กลุมงบประมาณและติดตามผล แบงออกเปน 2 กลุมงาน คือ 

3.1 กลุมงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ   

(1) วิเคราะห สังเคราะห งบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการพรอมท้ังดําเนินการและประสานงานการจัดตั้ง การชี้แจง การจัดสรร
งบประมาณประจําป 

(2) รวบรวมองคความรู และจัดทําขอเสนอแนะ หลักเกณฑ แนวทางการจัดตั้ง
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ      วิธีปฏิบัติ และ
แผนปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือจัดทําเปนคูมือ แนวทางหรือสื่อ
ประเภทอ่ืนๆ ในการใหบริการและเผยแพรสูสาธารณะ 

(3) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

3.2 กลุมงานติดตามผลการใชจายงบประมาณ   

(1) วิเคราะห สังเคราะห งบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการและงบประมาณ เพ่ือจัดทําแผนและผลการใชจายงบประมาณประจําป 

(2) ติดตามและรายงานแผนและผลการใชจายงบประมาณประจําป 

(3) รวบรวมองคความรูและจัดทําขอเสนอแนะ หลักเกณฑ แนวทาง การติดตามและ
รายงานผลการใชงบประมาณ เพ่ือจัดทําเปนคูมือ แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการใหบริการและเผยแพร
สูสาธารณะ 

(4) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

4. กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ  
(1) จัดทําแผนงาน ขอเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตรดานตางประเทศเพ่ือพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 
(2) วิเคราะห สังเคราะห แผนงานและโครงการความรวมมือกับตางประเทศ  
(3) แปลงนโยบายดานตางประเทศเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(4) เปนหนวยงานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานงานกับสวน

ราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภานนอกสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และหนวยงาน
ตางประเทศ เพ่ือความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 
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(5) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษาใน
ดานทุน และการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร
ตางประเทศ 

(6) กํากับดูแลติดตามการดําเนินงานดานความรวมมือกับตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

(7) ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับหนวยงานตางประเทศ 

(8) รับผิดชอบงานขอมูลและสิ่งพิมพเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือแนะนําและเผยแพรการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอมูลบุคลากร 

ปงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2558 

สํานัก/หนวย/กลุมงาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

ขอมูล  ณ วันท่ี 23 กันยายน 2557        

1 มีขาราชการ และบุคลากร  รวมท้ังส้ิน   50 คน  จําแนกเปน   

 ขาราชการ 39 คน      

 ลูกจางประจํา 3 คน      

 พนักงานราชการ 4 คน      

 จางเหมาบริการ 4 คน      

         

2 ขาราชการครู/ลูกจาง  มาชวยราชการ  6 คน    

 ขาราชการมาชวยราชการ 1 คน      

 พนักงานราชการมาชวยราชการ 2 คน      

 ลูกจางชั่วคราวมาชวยราชการ 3 คน      

         

3 ขาราชการ/ลูกจาง  ไปชวยราชการ   8 คน    

 ขาราชการไปชวยราชการ 6 คน      

 ลูกจางประจําไปชวยราชการ 2 คน      

สรุป 48   มีบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการปจจุบันจริง รวมท้ังสิ้น คน    
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ขอมูลพ้ืนฐานบุคลากร 

         

ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 

    (ป) เอก โท ตร ี ต่ํากวาตรี  (ท่ีใชในการปฏิบัติงาน) 

รวมท้ังส้ิน             

ก.ขาราชการ (เฉพาะที่มีคนครอง) 

1 นายพีระพล  พูลทวี 54  /   บรหิารการศึกษา  

2 นางรําไพ  ศักดิ์สิน 56    / มศ.5   

3 น.ส.รัตนพร  สุสันห กนก 52   /  บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

4 นายธเนศ  สงวิวัฒนากุล 46   /  บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

5 น.ส.สุธิชา  ดี 31   /  บริหารธุรกิจ(ภาษาอังกฤษธรุกิจ) 

6 
 

น.ส.วิมลรัตน  สุขประเสริฐ 
 

33   /  บริหารธุรกิจ 
(บริหารทรัพยากรมนุษย) 

7 น.ส.จิรภัทร  บุราณเหลา 30    / บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

8 นายรังสันต  เทพมนตรี 37  /   วรรณคดอัีงกฤษ/การศึกษา 

9 
 

น.ส.จิตติกุล  จิตรพิศาล 
 

26  /   รัฐศาสตร 
(การระหวางประเทศและการทูต) 

10 นายลักษศักดิ์  ยางสามัญ 33   /  ศิลปศาสตร(ภาษาอังกฤษ) 

11 น.ส.มสฤณธรณ  พูนสิริเรือง 35   /  ศิลปศาสตร 
(ความสัมพันธระหวางประเทศ) 

12 นายวิทวัต  ปญจมะวัต 45  /   เศรษฐศาสตร(วิเคราะหโครงการฯ) 

13 น.ส.วัลลภา  ฉายโอภาส 54  /   ศิลปะศาสตร(การศึกษาผูใหญ) 

14 นางมาลัย  รัตวร 56  /   ศิลปะศาสตร(การศึกษาผูใหญ) 

15 น.ส.ชื่นชม  ศิริเรือง 39  /   บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) 

16 นางประภัศษร  ครองงาม 35  /   รัฐศาสตร 

17 น.ส.ภัทริยา  ตันตสุทธิกุล 32  /   MS-SCM(Master of Science in 
Supply Chain Management) 

18 นางสุรีพร  สังขออน 48   /  บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 

19 น.ส.สุภาพร  ปนัง 47   /  ศิลปศาสตร(บริหารธุรกิจ) 

20 น.ส.ดวงสมร  พันธุวิเชียร 35   /  ศิลปะศาสตร(รัฐศาสตร) 

21 น.ส.ทัศนีย  มุดเมาะ 32   /  นิติศาสตร 
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ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 

    (ป) เอก โท ตร ี ต่ํากวาตรี  (ท่ีใชในการปฏิบัติงาน) 
22 น.ส.สายน้ําผึ้ง  ธีระศักดิ์ 28   /  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

23 นายทวีศักดิ์  เบญจธิวัฒน 33   /  รัฐศาสตร   

24 นายจินศิริ  พุมศิริ 54  /   อุตสาหกรรมศาสตร 
(การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

25 น.ส.กฤตพร  เก้ือเพชร 28  /   บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

26 น.ส.พัชน ี เขียวกุง 36  /   รัฐศาสตร   

27 น.ส.สุภร  นาคแกว 35  /   การศึกษา(จิตวิทยาการแนะแนว) 

28 น.ส.ญาณิศา  หมูพรหมมา 44  /   รัฐประศาสนศาสตร  

29 น.ส.สุพัตรา  ภาคสขุล 38  /   เศรษฐศาสตร(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

30 น.ส.มลฤดี  ทําสุนา 39   /  บริหารธุรกิจ(ธรุกิจศึกษา-บัญชี) 

31 น.ส.พัชรา  อินทรเมน 31   /  เศรษฐศาสตร 
(เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ) 

32 นายทวีพร  แซอ้ึง 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.นราศร ี ท่ังสมบุญ 33   /  บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

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.วลยัลกัษณ  วองเจริญ 32   /  บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

3 นางนัยนา  ทิพยอักษร 38   /  ครุศาสตร(การศึกษาปฐมวยั) 

4 น.ส.วรกาญจน  เรืองชัยวุฒิคุณ 30   /  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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ท่ี ช่ือ - สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 

    (ป) เอก โท ตร ี ต่ํากวาตรี  (ท่ีใชในการปฏิบัติงาน) 
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)   

ลูกจางช่ัวคราว มาชวยราชการ 

1 น.ส.วนิดา  หาญมนตรี 28    /   บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

2 น.ส.มณฑาทิพย  สุทธาดล 35   /  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

3 น.ส.วิไลรัตน  กววีรากร 39    / บริหารธุรกิจ(การเลขานุการ) 

ฉ.ขาราชการ/ลูกจางประจํา ไปชวยราชการ  

ขาราชการไปชวยราชการ 

1 น.ส.รศัมี  สงาศรี 31  /   บริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป) 

2 น.ส.พนารัตน  อักษรถึง 38  /   พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 

3 นายจักรพงศ  รนิทะวงศ 32   /  วิทยาศาสตร 
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

4 นางกมลวรรณ  ศรีเหรา 38   /  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

5 น.ส.ทิพยรัตน  พ่ึงบุญ ณ 
อยุธยา 

37  /   สงัคมสงเคราะห(บริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม) 

6 น.ส.ปราน ี ไทยเท่ียง 31  /   เศรษฐศาสตร(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

ลูกจางประจําไปชวยราชการ 

1 นางเบญจา  สุขทรัพย 59    / ประถมศึกษาชั้นปท่ี 4 

2 นายสุรินทร  กรรเชียง 59    / มศ.3 
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สวนที่ 3 
 

สรุปยอดเงินงบประมาณที่ไดรับพิจารณาจัดสรรเบื้องตน 

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 

สํานัก/หนวย/กลุมงาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

ขอมูล  ณ วันท่ี 22  กันยายน 2557 
 

    เงินงบประมาณป พ.ศ. 2558   ท่ีไดรับพิจารณาจัดสรรเบ้ืองตนท้ังส้ิน           4,864,853,500   บาท 

ก. เงินงบประมาณ ตามภาระงานประจําที่ไดรับจัดสรร      4,000,000  บาท  
 

ข. เงินงบประมาณ โครงการตามภาระงานที่ไดรับจัดสรร     18,431,400 บาท  

1. โครงการ : เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา        10,000,000 บาท  

2. โครงการ : ประชุมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ       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 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร           365,700  บาท  

9. โครงการ : พัฒนาบุคลากร“การทํางานเปนทีม”เพ่ือเพ่ิมผลสําเร็จของงาน       365,700  บาท  
 

ค. เงินงบประมาณ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ท่ีไดรับจัดสรร       4,842,422,100 บาท  

1. โครงการ : สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล    4,627,955,500 บาท  

             จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

2. โครงการ : ขยายอาชีวะอําเภอ       132,958,200  บาท 

3. โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี      15,120,000 บาท  

4. โครงการ : ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ                  63,150,000 บาท  

             การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  

5. โครงการ : เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษา       3,238,400 บาท            
    ชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 
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สรุปงบหนารายจาย 
ปงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2558 

สํานัก/หนวย/กลุมงาน : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม แหลงเงินท่ีใช ช่ือผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

  งบรายจาย/รายการ เงินงบประมาณ อ่ืน ๆ* บริหาร/จัดการ 

  รวมท้ังส้ินเปนเงินงบประมาณ 4,864,853,500     

1 งานตามภาระงานประจํา 4,000,000     

 งบดําเนินงาน 4,000,000     

   - คาตอบแทน 1,409,800   กลุมบริหารงานท่ัวไป 

 คาเชาบาน 108,000     

 เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 1,301,800     

   - คาใชสอย 1,763,200   กลุมบริหารงานท่ัวไป 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 500,000     

 คาซอมครุภัณฑ 500,000     

 คาจางเหมาบริการ 720,000     

 คาเงินสมทบประกันสังคม 43,200     

   - คาวัสดุ 827,000   กลุมบริหารงานท่ัวไป 

 วัสดุสํานักงาน 827,000     

2 โครงการตามภาระงานหนวยงาน 18,431,400     
2.1 โครงการ : เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา 10,000,000   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2.2 โครงการ : ประชุมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ 

3,000,000   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2.3 โครงการ : ประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟรี 800,000   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2.4 โครงการ : ประชุมซักซอมความเขาใจใน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

1,500,000   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2.5 โครงการ : ฝกอบรมรวมกับ CPSC   1,000,000    กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ 

2.6 โครงการ : ฝกอบรมรวมกับ VOCTECH 1,000,000  กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ 

2.7 โครงการ : ปฐมนิเทศครูภูฐาน ประจําป 
2557-2558 

     400,000  กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม แหลงเงินท่ีใช ช่ือผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

  งบรายจาย/รายการ เงินงบประมาณ อ่ืน ๆ* บริหาร/จัดการ 
2.8 โครงการ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

บคุลากร 
     365,700   กลุมบริหารงานท่ัวไป 

2.9 โครงการ : พัฒนาบุคลากร“การทํางานเปน
ทีม”เพ่ือเพ่ิมผลสําเร็จของงาน        

     365,700   กลุมบริหารงานท่ัวไป 

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 4,842,422,100     
3.1 โครงการ : สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

4,627,955,500   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

3.2 โครงการ : ขยายอาชีวะอําเภอ 132,958,200   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

3.3 โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี 

15,120,000   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

3.4 โครงการ : ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพรยะสั้น
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

63,150,000   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

3.5 โครงการ : เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิก
วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน
โคลัมโบ 

3,238,400   กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ 

4 โครงการพิเศษ       
  ไมมี       
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ที่ งาน/โครงการ /กิจกรรม ชื่อ - สกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ บริหาร/จัดการ ที่ใช ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 4,864,853,500 4,864,853,500

1 งานตามภาระงานประจํา 4,000,000 4,000,000

1 งบดําเนินงาน กลุมบริหารงานทั่วไป 4,000,000 4,000,000

 - คาตอบแทน 1,409,800 1,409,800

 - คาใชสอย 1,763,200 1,763,200

 - คาวัสดุ 827,000 827,000

2 โครงการตามภาระงานหนวยงาน 18,431,400 18,431,400

1 โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา 10,000,000

กิจกรรม

1.จัดประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายการรับ

นักเรียน ทั้ง 5 ภาค

5,000,000 5,000,000

2.รณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ

เพิ่มปริมาณผูเรียนทั้ง 5 ภาค

5,000,000 5,000,000

3.รวบรวมผลการรับนักเรียน

4.วิเคราะห และสรุปผลการรับนักเรียน

2 โครงการประชุมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 3,000,000

กิจกรรม

1.ประชุมทบทวนและวางแผนจัดทําคําขอ

งบประมาณ

1,500,000 1,500,000

2.จัดประชุมทําแผนปฏิบัติราชการป พ.ศ.

2559

1,500,000 1,500,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ /ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา /โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ .ศ. 2558

สํานัก/หนวย/กลุมงาน :  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

หนวย : บาท

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
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ที่ งาน/โครงการ /กิจกรรม ชื่อ - สกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ บริหาร/จัดการ ที่ใช ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

3 โครงการประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟรี 800,000

กิจกรรม

1.จัดทํารางแนวทางการเรียนฟรี 50,000

2.ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมเสนอความ

คิดเห็น และปรับปรุงแกรางแนวทางการ

เรียนฟรี

600,000 600,000

3.ขออนุมัติและเผยแพรรางแนวทางการ

เรียนฟรีไปยังสถานศึกษา 421 แหง

150,000 150,000

4 โครงการประชุมซักซอมความเขาใจใน

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 1,500,000

กิจกรรม

1.จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในโครงการ 1,300,000 1,300,000

2.สรางแนวทางการปฏิบัติใหทุกสถานศึกษา

เปนเอกภาพ

200,000 200,000

3.ติดตามและประเมินผล

5 โครงการฝกอบรมรวมกับ CPSC กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา

ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

1,000,000

กิจกรรม

1.ผึกอบรมหลักสูตร In-Country Program 1,000,000 1,000,000

6 โครงการฝกอบรมรวมกับ VOCTECH กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา

ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

1,000,000

กิจกรรม

1.ฝกอบรมหลักสูตร In-Country Training 1,000,000 1,000,000

7 โครงการปฐมนิเทศครูภูฐาน ประจําป 

2557-2558

กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา

ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ

400,000

กิจกรรม

1.จัดประชุมสัมมนา 400,000 400,000

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

50,000
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ที่ งาน/โครงการ /กิจกรรม ชื่อ - สกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ บริหาร/จัดการ ที่ใช ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

8 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากร

กลุมบริหารงานทั่วไป 365,700

กิจกรรม

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 365,700 365,700

9 โครงการพัฒนาบุคลากร“การทํางานเปน

ทีม”เพื่อเพิ่มผลสําเร็จของงาน

กลุมบริหารงานทั่วไป 365,700

กิจกรรม

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 365,700 365,700

3 โครงการตาม พ .ร.บ.ตามงบประมาณ 4,842,422,100 4,842,422,100

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 4,627,955,500

กิจกรรม

1.จัดทําแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.สถานศึกษารายงานขอมูลจํานวนนักเรียน

ให สนผ. ทราบ(ผานระบบของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคน

อาชีวศึกษา)

3.สนผ. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อ

เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

4.จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา 4,627,955,500 4,627,955,500

5.ติดตาม ประเมินผล การจัดสรร

งบประมาณดังกลาว

2 โครงการขยายอาชีวะอําเภอ กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 132,958,200

กิจกรรม
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ที่ งาน/โครงการ /กิจกรรม ชื่อ - สกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ บริหาร/จัดการ ที่ใช ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

1.ทบทวนการดําเนินงานในป 2557

2.ประชุมพิจารณารูปแบบรายการที่

เหมาะสมกับแตละพื้นที่

3.จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา 132,958,200 132,958,200

4.ประชุมติดตามผลความกาวหนา ปญหา 

อุปสรรค และใหขอแนะนําการดําเนิน

โครงการแกสถานศึกษา

3 โครงการโครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 15,120,000

กิจกรรม

1.คัดเลือกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยกเวนสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เพื่อขอรับทุนการศึกษา

2.จัดสรรทุนใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุน

 โดยแบงเปน 2 ภาคเรียน
15,120,000

15,120,000

3.จัดประชุมสรางความเขาใจแกครู

ผูรับผิดชอบโครงการ และสรางเครือขาย

นักเรียนทุน

4.ติดตามประเมินผลการจัดสรรทุนใหแก

นักเรียน

4 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ

พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพรยะ

สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 63,150,000

กิจกรรม

1.จัดประชุมสรางความเขาใจ เพื่อคัดเลือก

สถานศึกษาอาชีวศึกษา
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Jin

ที่ งาน/โครงการ /กิจกรรม ชื่อ - สกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ บริหาร/จัดการ ที่ใช ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

2.โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

งบประมาณใหสถานศึกษา โดยแบงเปน 2 

งวด

31,575,000 31,575,000 63,150,000

3.ติดตามประเมินผล

5 โครงการเงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิก

วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน

โคลัมโบ

3,238,400

กิจกรรม

1.จายเงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิก 3,238,400 3,238,400

4 โครงการพิเศษ

ไมมี

กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา

ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
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โครงการ : เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาดานการปฏิรูปอาชีวศึกษา มีเปาหมายเพ่ิมสัดสวน

ผูเรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ เปลี่ยนเปน 51:49ในปการศึกษา 2558 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

ดังกลาวและเพ่ือผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน สอศ.จึงไดวางแผนจะเพ่ิมสัดสวน

ผูเรียนสายอาชีวศึกษาข้ึน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา 

5.2 เพ่ือผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 

  6.1.1 : มีนักเรียน สาย ปวช. เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จํานวน 5%  

  6.1.2 : มีนักเรียน สาย ปวส. เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จํานวน 5%  

6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 : มีผูเรียนสายอาชีวศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 จัดประชุมเพ่ือกําหนดเปาหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ท้ัง 5 ภาค 

7.2 รณรงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการเพ่ิมปริมาณผูเรียนท้ัง 5 ภาค 

7.3 รวบรวมผลการรับนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. จํานวน 421 แหง 

7.4 วิเคราะห และสรุปผลการรับนักเรียน นักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.   งบ  10,000,000 บาท 

  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 10,000,000 บาท ไดแก  

8.1 งบดําเนินงาน สอศ. 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 มีนักเรียน สาย ปวช. เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จํานวน 5%  

9.2 มีนักเรียน สาย ปวส. เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จํานวน 5%  

9.3 ผูเรียนสายอาชีวศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

มีการติดตาม และสรุปผลการรับนักเรียนหลังจากท่ีแตละสถานศึกษาไดเปดรับสมัครเรียนระยะ

หนึ่ง โดยเปดรับสมัคร 3 ชวง คือชวงโควตา ชวงการเปดรับสมัครปกติ และเปดรับสมัครหลังจากท่ีมีเริ่ม

เปดการศึกษาแลวระยะหนึ่ง  
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โครงการ : ประชุมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให สอศ. สามารถขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาบริหารประเทศ และ

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของรัฐบาล สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาดังกลาว  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 

5.2 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค เกิด

ผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณของรัฐบาล 

5.3 เพ่ือชี้แจงแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงบประมาณประจําป  

5.4 เพ่ือจัดทํา(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 

  6.1.1 : ผูบริหารระดับสูงในสวนกลาง จํานวน 25 คน รองผูอํานวยการฝายแผนงานและ

ความรวมมือ จํานวน 421 คน ผูแทนสํานัก/ศูนย/หนวย/กลุมงาน จํานวน 34 คน และเจาหนาท่ีสํานัก

นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จํานวน 20 คน เขารวมการประชุมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

แผนปฏิบัติราชการ 

           6.1.2 :รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ รอยละ 80 มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ เพ่ิมข้ึน 

     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. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 จัดประชุมทบทวนและวางแผนการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.2559 

7.2 จัดประชุมทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.  งบ  3,000,000 บาท 
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  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 3,000,000 บาท ไดแก 

8.1 งบดําเนินงาน สอศ. 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

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 ครั้งเพ่ือทบทวนความรู และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 
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โครงการ: ประชุมจัดทําแนวทางการเรียนฟร ี

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จัดทําแนวทางการเรียนฟรีและเผยแพรแนวทางของ สอศ. เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงมีแนวทาง

ปฏิบัติตรงกัน  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดทําแนวทางการเรียนฟรี ใหสถานศึกษาทุกแหงมีแนวทางปฏิบัติตรงกัน  

5.2 เพ่ือเผยแพรแนวทางของ สอศ. ใหสถานศึกษาเขาใจแนวทางของ สอศ. ตรงกัน  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 

  6.1.1 :สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีแนวทางการเรียนฟรีครบท้ัง 421 แหง 

  6.1.2 :สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ไดรบัทราบแนวทางของ สอศ. ครบท้ัง 421 แหง 

6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 :สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีแนวทางการเรียนฟรีท่ีตรงกัน 

  6.2.2 : มีแนวทางการเรียนฟรีท่ีตรงกับแนวทางของ สอศ. 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 :จัดทํารางแนวทางการเรียนฟรี 

7.2 : ใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดรวมเสนอความคิดเห็น ประชาพิจารณราง และปรับปรุงแกรางแนว

ทางการเรียนฟรี 

7.3 : ขออนุมัติและเผยแพรรางแนวทางการเรียนฟรีไปยังสถานศึกษา จํานวน 421 แหง  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.   งบ 800,000 บาท 

  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 800,000 บาท ไดแก 

8.1 งบดําเนินงาน สอศ. 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีแนวทางการเรียนฟรีท่ีตรงกัน 

9.2 แนวทางการเรียนฟรีไดรับการปรับปรุงใหตรงกับแนวทางของ สอศ. ในปจจุบัน 

9.3 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ไดรบัทราบแนวทางของ สอศ. ตรงกัน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ติดตามผลจากวิธีการสุมตรวจสถานศึกษาบางแหง วามีจํานวนนักเรียนท่ีไดรับเงินทุนจํานวนเทาไร 

และนักเรียนเหลานั้นมีคุณสมบัติตรงกับเง่ือนไขในการรับทุนเรียนฟรีหรือไม 
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โครงการ : ประชุมซักซอมความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของแตละสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิด

ความไมตอเนื่องในการดูแลผูรับทุนการศึกษา และเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน จึงควรใหผูดูแล

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของแตละสถานศึกษาไดประชุมรวมกันเพ่ือแกไขปญหา และวางแนวทางใน

การปฏิบัติใหอยูในแนวทางเดียวกัน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือแกไขปญหาผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง  

5.2 เพ่ือแกไขปญหาความไมตอเนื่องในการดูแลผูรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของแตละสถานศึกษา  

5.3 เพ่ือใหผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีแนวทางปฏิบัติท่ีตรงกัน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 

6.1.1 :ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เขารวมการประชุมรอยละ 80 

6.1.2 :ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีท่ีเขารวมการประชุมทุกคนมีความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิม

ราชกุมารีเพ่ิมข้ึน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 : ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีไดแนวทางการปฏิบัติตรงกัน 

6.2.2 : ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีประสิทธิภาพในการดูแลผูรับทุนการศึกษามากข้ึน  

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจในโครงการ 

7.2 สรางแนวทางการปฏิบัติใหทุกสถานศึกษาเปนเอกภาพ 

7.3 ติดตามและประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.   งบ  1,500,000 บาท 

 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,500,000 บาท ไดแก 

8.1 งบดําเนินงาน สอศ. 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีความรูความเขาใจในทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพ่ิมข้ึน  

9.2 ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ไดแนวทางการปฏิบัติตรงกัน 

9.3 ผูดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีประสิทธิภาพในการดูแลผูรับทุนการศึกษามากข้ึน  
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 สุมตรวจนักเรียน นักศึกษา ท่ีไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี วามีเงือนไขในการรับทุนตรงตาม

ขอกําหนดหรือไม 

 10.2 สอบถามผลการดําเนินการ และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูดูแลทุนการศึกษา หลังจากท่ีไดมีการจัด

ประชมุแลว  
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร In-Country Program ประจาํป 2557-2558 
ในหัวขอ “Image Building Mechanism and Strategies in TVET” 

รวมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ  
(Colombo Plan Staff College for Technician Education - CPSC) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
          กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การอาชีวศึกษาในปจจุบันมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสงผลใหเกิดความตองการดานกําลังคนและแรงงานในระดับก่ึง
ฝมือ ฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพเปนจํานวนมาก เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาควรกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกดานทักษะและความสามารถอยางเต็มท่ี โดย
จัดการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติท่ีสนับสนุนและเอ้ือตอการเรียนรูจริงและปฏิบัติไดจริง เปาหมายสําคัญ คือ 
ตองการใหผูเรียนมีสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะ และเจต คติ
บูรณาการในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพยายามท่ีจะจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมดาน
อาชีวศึกษาแนวใหม โดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ และสนับสนุนการฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ และการจัดโครงการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานจริงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ไดรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในระดับตางๆ ใหเกิดข้ึน สาเหตุดังกลาวก็เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางแทจริง ซ่ึงจะ
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 

 กระบวนการท่ีสําคัญภายหลังการเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ ไดแก การ
ประเมินผล เพ่ือใหไดทราบวาผูเรียนมีความรู ทักษะ ตรงตามมาตรฐานและสมรรถนะท่ีสถานประกอบการ
ตองการหรอืไม  ซ่ึงตองมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนดวย สืบเนื่อง
จากประเทศไทยไดกลับเขาเปนสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ (Colombo Plan 
Staff College for Technician Education-CPSC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551       
โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนไป  

 CPSC มีท่ีตั้งอยู ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส มีภารกิจในการจัดศึกษาอบรมใหคําปรึกษา 
แนะนําแกประเทศสมาชิกในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดย สาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษาไดรวมกับ CPSC ในจัดฝกอบรม In-Country Program และสัมมนาระดับชาติ ในหัวขอตางๆ 
นับตั้งแตป 2552    เปนตนมา ดังนี้ 

 1. การฝกอบรม  In-Country Program หัวขอ “Competency-Based Training and 
Assessment” ระหวางวันท่ี 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” ระหวางวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมลานนา พาเลส 2004 จังหวัดเชียงใหม 
 3 . การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ “Enhancing Pedagogy Skills for Teacher” 
ระหวางวันท่ี 21 – 25 มีนาคม 2554 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  กรงุเทพฯ     
 4 . การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ Entrepreneurship Education in TVET ระหวาง
วันท่ี 12 – 16 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง จังหวัดอางทอง 
 5 . การฝกอบรม In-Country Program หัวขอ Competency - Based Training and 
Assessment ระหวางวันท่ี 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพฯ      
 6. การ ประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค Regional Program หัวขอ Entrepreneurship Education in 
TVET ระหวางวันท่ี 15 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และ การประชุมสัมมนานานาชาติ International Seminar หัวขอ Emerging Trends in Linking TVET to 
the World of Work through Entrepreneurship ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556            ณ หองคัทลียา ชั้น 
5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี  
 7. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีกิจกรรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 

ท้ังนี้ CPSC และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีกําหนดจัด  In-Country Program ประจาํป 
2557-2558ในหัวขอ “ Image Building Mechanism and Strategies in TVET” ในวันท่ี 24 – 28 
พฤศจกิายน 2557 ซ่ึงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือสรางความเขมแข็งและศักยภาพของผูเขารับการ
ประชุมสัมมนาซ่ึงเปนครู-อาจารย ใหสามารถวางแผนกําหนดรูปแบบและการดําเนินงานในประเด็นท่ีหลากหลาย
เก่ียวกับการลดความยากจนโดยใชทักษะดานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  

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 TVETในวันท่ี 24 – 28 
พฤศจกิายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  5.1 เพ่ือ พัฒนาบทบาทความเปนผูนําของครู-อาจารย และบุคลากร ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา           
เพ่ือบรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน 
  5.2 เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับ กลไกในการสรางภาพลักษณท่ีดีดานอาชีวศึกษา ในประเทศไทย  ทักษะท่ี
จําเปนในการสงเสริมประชาสัมพันธการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา  ซ่ึงมีสวนในการบรรเทาปญหาการวางงาน
และลดความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน  โดยสามารถ ระบุผลกระทบ และสิ่งแวดลอมภายนอก เปนปญหา
อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  5.3  เพ่ืออธิบายกระบวนการและข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับประชุมสัมมนา เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานให
ดียิ่งข้ึน 
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  5.4  เพ่ือใหผูเขา ประชมุสมัมนา มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ วิสัยทัศน  และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการอาชวีศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
   6 .1.1 ครู-อาจารย และบคุลากร เขารวมการประชุมสัมมนา ICP จํานวน 40 คน 
        6 .1.2 คณะทํางาน และวทิยากร  จํานวน 20 คน 
   6.1.3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการประชมุสมัมนา จํานวน  1 ฉบบั 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ครู -อาจารย บุคลากรและคณะทํางาน ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ กลไกและ
ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณดาน การจัดการอาชีวศึกษา และบทบาทความเปนผูนําของครู-อาจารย และ
บุคลากร ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา เพ่ือบรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน 
    6 .2.2  สรางทักษะท่ีจําเปนในการสงเสริมการสรางกลไกและกลยุทธดานภาพลักษณท่ีดี       
ดานอาชีวศึกษา ซ่ึงมีสวนในการบรรเทาปญหาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน  ผลกระทบ และสิ่งแวดลอม
ภายนอกท่ีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
7. การดําเนินงาน 

7.1 กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมประชุมสมัมนา  
7.1.1 ประชุมสัมมนา หัวขอ Image Building Mechanism and Strategies in TVET 

จํานวน 40 คน 
   7.1.2 โรงแรมในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  7.2 วิทยากร 
  7.2 .1 ผูเชี่ยวชาญจาก CPSC  
  7.2 .2 ผูแทนจากสถานประกอบการ/องคกร/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

7.3 ระยะเวลาดําเนินการ 
       วันท่ี 24 – 28 พฤศจกิายน 2557 

7.4 ภาษาท่ีใชในการประชมุสมัมนา  
  ภาษาอังกฤษ 

7.5 วิธีการดําเนินการ 
  7.5.1  บรรยายภาคทฤษฎีจากวิทยากร 
  7.5 .2 ประชมุสมัมนา อภิปรายกลุมยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น/ระดมสมอง 
  7.5.3 ศึกษาดูงาน ณ หนวยงาน/องคกรดานการอาชวีศึกษา และสถานประกอบการ 

7.6 สถานท่ีจัดประชมุสมัมนา 
 จัดประชุมสัมมนา Image Building Mechanism and Strategies in TVET ระหวางวันท่ี 24 - 28 
พฤศจกิายน 2556 ณ โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
8. งบประมาณ 
 งบประมาณสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน  
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9 .1 แนวทางในการจดัการอาชีวศึกษา ทักษะท่ีจําเปนในการสงเสริมการมีงานทํา ซ่ึงมีสวนในการ 
บรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน  ผลกระทบ และสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาตองตระหนักถึง 
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 9.2 ครู-อาจารยและบุคลากรดานเทคนิคและอาชีวศึกษา มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหชุมชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานการประชมุสมัมนา และแบบสอบถาม 
 1 0.2 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชมุสมัมนา 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร In-Country Training ของศูนยโวคเทค ประจาํป 2557-2558 
ในหัวขอ “Integrating 21st Century Labour Market Competencies in the Curriculum  

รวมกับศูนยภูมิภาควาดวยการศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา : ศูนยโวคเทค   
(SEAMEO Regional Center for Vocational and Technical Education : VOCTECH) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  

   กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ความเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักรท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคกร นํามาซ่ึง
การเริ่มตนใหมๆ ในดานแนวคิด คุณคา จุดมุงหมาย วิสัยทัศน การปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกร มาตรฐาน         
การทํางาน นโยบายและการกําหนดแนวทางการทํางานของสถานศึกษา  ซ่ึงเกิดข้ึนในลักษณะตางๆ  ไดแก  

-บทบาทผูนํา  :  การปรับเปลี่ยนบทบาทผูนําในการบริหารองคกรจากผูออกคําสั่งหรือ              
ผูควบคุมการทํางาน ปรับเปลี่ยนเปนผูท่ีคอยสนับสนุนและผูกระตุนการทํางาน 

-จุดศูนยกลาง : สรางทางเลือกใหมๆ ทางการศึกษาเพ่ือใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีจุดศูนยกลางรวมกัน   

-ความไววางใจ : สรางความไววางใจระหวางกันเพ่ือเปาหมายรวมกันระหวางองคกรในอนาคต 
  -การตอตาน : การตอตานท่ีเกิดข้ึนในองคกรมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงท้ังในแงบวกและลบ                  
 แนวทางข้ันพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ มีอยู 3 แนวทาง  คือ  
1) หนาท่ีในการปรับเปลี่ยนดานการจัดการ  (task of managing change)  2)  ขอบขายการฝกปฏิบัติงาน 
(area of professional practice) 3)  การจัดการการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปรียบเสมือนความรู บทนํา และ
เนื้อหาวิชาซ่ึงประกอบไปดวยเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ ทักษะ และองคความรูตางๆ ( change management 
as a body of knowledge)    
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในองคกรเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตามสภาพแวดลอม   
ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การปรับรูปแบบการใหบริการ การเปดโอกาสทางการตลาด และการ
พัฒนาเทคโนโลยีมีผลตอการปรับเปลี่ยนภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ทักษะความรู นโยบายและการดําเนินงาน
ภายในองคกร  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเล็งเห็นถึงบทบาทสําคัญ  ในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพ่ือใหทันตอสถานการณโลก ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางไม
หยุดยั้งและทันตอการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานท้ังภายในประเทศและระดับนานาชาติ 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
หัวขอท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ โดยศูนย  SEAMEO VOCTECH ไดสนับสนุนการ
จัด ฝกอบรม โดยจัดสงวิทยากรจากศูนยฯ (Specialist and Facilitator of the Training) เปนวิทยากร
ถายทอดความรู  และเพ่ือประโยชนในการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยในภาพรวม จึงเห็นสมควรให
ผูบริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานตลอดจนสถาบันท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
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อาชีวศึกษา เขารับการฝกอบรมฯ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ไดแลกเปลี่ยน
ความรู  และประสบการณระหวางกันอันจะนํามาซ่ึงความรวมมือและกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของไทยในอนาคตใหมีคุณภาพทัดเทียมในระดับมาตรฐานสากลตอไป  
5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาของประเทศไทย และสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการจัดการอาชีวศึกษา  

5.2  สรางความชัดเจนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกร 
5.3  แจกแจงคุณลักษณะของผูท่ีจะเปนผูนําท่ีเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสม 
5.4  อธิบายขบวนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีใหประสบความสําเร็จ       
5.5  แจกแจงเครื่องมือและยุทธศาสตรท่ีจะนํามาใชในการจัดการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกับสภาพ 

การอาชีวศึกษา  

6. เปาหมาย 
  6 .1 เชิงปริมาณ  
   6.1.1 ครู-อาจารย และบคุลากร เขารวมการประชุมสัมมนา ICP จํานวน 40 คน 
            6 .1.2 คณะทํางาน และวทิยากร  จํานวน 20 คน 
   6.1.3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการประชมุสมัมนา จํานวน  1 ฉบบั 
  6 .2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ครู -อาจารย บุคลากรและคณะทํางาน ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ กลไกและ
ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณดาน การจัดการอาชีวศึกษา และบทบาทความเปนผูนําของครู-อาจารย และ
บุคลากร ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา เพ่ือบรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน 
    6 .2.2  สรางทักษะท่ีจําเปนในการสงเสริมการสรางกลไกและกลยุทธดานภาพลักษณท่ีดี       
ดานอาชีวศึกษา ซ่ึงมีสวนในการบรรเทาปญหาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน  ผลกระทบ และสิ่งแวดลอม
ภายนอกท่ีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

7. การดําเนินงาน 
 7.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีจํานวน 45 คน  ในสงักัดสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

- ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน   39 คน  
- บุคลากรสวนกลาง  จํานวน   6  คน  

(สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สํานักความรวมมือ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  สํานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา และสํานักนโยบายและแผน  การอาชวีศึกษา)    

 7.2  วิทยากร 
  7.2.1 วิทยากรจากศูนยโวคเทค  
  7.2.2 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ/สถาบนัการศึกษา/ภาคเอกชน   
 7.3  ภาษาท่ีใชในการฝกอบรม 
  - 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 เพ่ือคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  
  7.2  เตรียมความพรอมในการจัดการฝกอบรม 
  7.3  อํานวยความสะดวกแกผูเขารับการฝกอบรม 
  7.4  ประเมินผลการฝกอบรม 
 7.6 ระยะเวลาดําเนินการ 
  -5 วัน เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2557  
 7.7  สถานท่ีจัดฝกอบรม 
  -กรงุเทพฯ  
 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. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครู -อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมฯ ไดมีโอกาสอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย และสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
การจัดการอาชีวศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกร คุณลักษณะของผูท่ีจะ
เปนผูนําท่ีเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสม  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  รายงานการฝกอบรม และแบบสอบถาม 
 1 0.2  การนําความรู วิสัยทัศน และประโยชนท่ีไดรับจากการเขาฝกอบรมสัมมนามาประยุกตใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาน ประจําป 2558 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
   กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันท่ัวโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม โดยการนําเทคโนโลยีและการใชความรูเปนฐานเพ่ือ       
การพัฒนา ทําใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมในการสรางและพัฒนาระบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหสามารถปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนรากฐานท่ีม่ันคงเขมแข็ง     
ในการเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศภาษาตางประเทศเปนอีกดานหนึ่ง     
ท่ีจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งท่ีคนท่ัวโลกนิยมใชในการ
ติดตอสื่อสาร 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา   
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพ่ือสรางสังคมฐานเศรษฐกิจท่ีอาศัยภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ของการสื่อสาร ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงคุณภาพของกําลังคนท้ังดานความรูและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีความรวมมือกับ
กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย จากราชอาณาจักรภูฎาน โดยฝายภูฏาน ไดจัดสงครูอาสาสมัครภูฏาน จํานวน 
48 คน มาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 39 แหง ดังนั้น 
เพ่ือใหการสงมอบอาสาสมัครฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงเห็นสมควรจัด
โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

5.  วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 5.2 เพ่ือพัฒนาครู-บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ใหมีความรู ทักษะ เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณดานภาษาอังกฤษ 
 5 .3 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 5.4 เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอาชีวศึกษาในเวทีอาเซียน และเวทีโลก 
 

6.  เปาหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ 

      6.1.1 เพ่ือเสริมความพรอมและความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
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 ครแูละบคุลากรจากสถานศึกษา สอศ. 39 แหงๆ ละ 2 คน จํานวน 76 คน 
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      6 .2.3 บุคลากร และนักประชาสัมพันธ ในสังกัด สอศ. สวนกลาง และเจาหนาท่ีจากสถาน
เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจําประเทศไทย รวมจํานวน 20 คน 
  

7. การดําเนินงาน 
 จัดประชุมสัมมนาฯ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสงมอบอาสาสมัครฯ  
ใหสถานศึกษา 

 7.1 ระยะเวลาดําเนินการ  
- วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 ครูอาสาสมัครฯ เดินทางมาถึงประเทศไทย 
   ประชุมสัมมนา ชี้แจงระเบียบปฏิบัติของครูอาสาสมัคร ใหครูภูฏานทราบ 

      (เขาพักท่ีโรงแรมกานตมณี พาเลส ถนนประดิพัทธ กรุงเทพฯ 1 คืน) 
- วันท่ี 21 ตุลาคม 2557 ประชุมสัมมนา และรับมอบครูอาสาสมัครภูฎาน 

 7.2 สถานท่ีดําเนินการ คือ โรงแรมกานตมณี พาเลส  
   

8. งบประมาณ 
 งบประมาณสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 จํานวน    
400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 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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โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
1.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ในการดําเนินงาน
เก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและความรวมมือทางการอาชีวศึกษากับองคกรและหนวยงานใน
และตางประเทศ ปฏิบัติงานรวมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และในป 2558 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และมีขีด
ความสามารถในระบบเศรษฐกิจใหมของอาเซียน 

เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เปนไปตามหลักการบริหารจัดการ 
และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสรางความเขาใจเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบานในประชาคมอาเซียน และสราง
แรงจูงใจ กําลังใจในการปฏิบัติงานสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนา
บุคลากร ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เพ่ือนเตรียมความพรอมท้ังในดานการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่องดวยกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ความรูความเขาใจเก่ียวกับความ
สอดคลองของงานและนโยบาย พัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีม และความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ดังนั้น 
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจึงเห็นควรดําเนินโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ใหถูกตองตามหลักการบริหารจัดการ และสอดคลองกับนโยบายตางๆ 

5.2  เพ่ือรวมกําหนดแผนการพัฒนางานของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาใหเปนแนวทาง
เดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

5.3  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ยุคปจจุบันและมีความรูความเขาใจกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอาเซียนสําหรับเตรียมพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

5.4  เพ่ือสรางแรงจูงใจ กําลังใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเกิดความตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบของ
ตนเองและสวนรวม 
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6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
     6.1  เชิงปรมิาณ  
  6.1.1  บุคลากรสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จํานวน 50  คน ไดเขารวมโครงการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
 6.1.2 แผนการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล   
    6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  รอยละ 80 ของบุคลากรทุกระดับ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
  6.2.2  บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติท่ีดี ทุมเทและเสียสละเพ่ือองคกร รวมสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีเนนท่ีความรวมมือและการแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน 
  6.2.3  บุคลากรมีความเขาใจ และทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคมอาเซียน  
  6.2.4  จํานวนบุคลากรในสังกัด สนผ. จํานวน 50 คน ไดรับความรูและสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปพัฒนาการปฏบิัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 
  6.2.5  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักฯ ไมนอยกวารอยละ 80     
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ ระยะเวลา /สถานท่ี 

7.1  สํารวจความตองการของบุคลากร และสถานท่ีดําเนินโครงการ 
7.2  จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ    
7.3  ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
7.4  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารการดําเนินงานตามโครงการ 
7.5  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
       7.5.1  รับฟงการบรรยายจากวิทยากร  
       7.5.2  แบงกลุมปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  
7.6  ศึกษาดูงาน 
7.7  ประเมินผล และสรุปรายงานผล    

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  2558  
สถานท่ีดําเนินการ : อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
  จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.  งบ 365,700  บาท   
รายละเอียด  ดังนี้ 
       8 .1  คาพาหนะเดินทาง 
  -  คาจางเหมารถ  1  คัน  ไป – กลับ                            40,000 บาท  
  -  คาพาหนะรับจาง ไป – กลบั ( 50 คน x 600  บาท)  30,000 บาท  

 8.2  คาท่ีพัก  
  - 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 ม้ือ)   52,500  บาท 
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  -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 80 บาท x 6 ม้ือ )  24 ,000  บาท 
  - คาอาหารเย็น (50 คน x 350 บาท x 2 ม้ือ )   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  
           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 
 (สามแสนหกหม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)                                                             

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 

 9.1  ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจน 
 9.2  ผูเขารวมโครงการตระหนักถึงประโยชน  และความสําคัญของการทํางานเปนทีม  
 9.3  ผูเขารวมโครงการไดรับความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีม  สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
 9.4  ผูเขารวมโครงการเกิดทัศนคติ  และความสัมพันธอันดีท้ังตอองคกร  และบุคลากรในองคกร  
 9.5  ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงคตามภาระหนาท่ี  และเปาหมายท่ีกําหนดดวยความราบรื่น 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
 ประเมินผลทัศนคติหลังจากเขารวมโครงการ 
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โครงการพัฒนาบุคลากร “การทํางานเปนทีม”เพ่ือเพ่ิมผลสําเร็จของงาน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมบริหารงานท่ัวไป   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 
4. สถาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 การท่ีจะนําพาองคกรใหกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว   นอกจากตองอาศัยความรู  
ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณของบุคลากรคนในองคกรแลว  ยังมีปจจัยสําคัญท่ีทําใหการทํางานสําเร็จ
ลุลวง  และดําเนินไปดวยความราบรื่น  นั่นก็คือ  ความสามัคคี   แตหากองคกรใดขาดความสามัคคี  และ
ความสัมพันธอันดี  ตอกันไมวาจะเปนตอเพ่ือนรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา  หรือผูบังคับบัญชา  ก็จะทําใหเกิด
ปญหา  ความผิดพลาด  ติดขัด  ลาชา  ซ่ึงลวนแตเปนอุปสรรคในการท่ีจะนําพาองคกรไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว  
บคุลากร นับเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาองคกร หากบุคลากรไมมีคุณภาพการพัฒนาองคกรจะดําเนินการใด ๆ 
เปนไปไดยากมาก การปฏิบัติงานของบุคลากรตองเปนไปตามระบบการจัดองคกรและสนองตอบตอนโยบายตาง ๆ  
ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามนโยบายและภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  รวมท้ังตองตระหนักในภาระหนาท่ีของตนและตองมีสมรรถนะในงานท่ีปฏิบัติ 
 ดังนั้น  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา   จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร   
“การทํางานเปนทีม ”เพ่ือเพ่ิมผลสําเร็จของงาน เปนการสงเสริม  และสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํางานซ่ึงกันและกัน  รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง  มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน   มีการวางแผน  
และเปาหมายการทํางานในทิศทางเดียวกัน  เกิดทัศนคติท่ีดีท้ังตอองคกร  และคนในองคกรสรางเสริมสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางบุคลากรในสังกัดทุกระดับ  มีความรัก  ความผูกพัน  ความเสียสละ  ความสามัคคีในหมูคณะ  อันจะ
สงผลใหบุคลากรในสํานักมีการทํางานเปนทีมเพ่ือไปสูจุดมุงหมายเดียวกันดวยความราบรื่นดวยดีตลอดไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือวางแผนและกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน  
5.2  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ  ทัศนคติ  และความสัมพันธอันดีของบุคลากรสํานัก

นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
5.3  เพ่ือกระตุนใหบุคลากรไดเห็นถึงความสําคัญ  และประโยชนของการทํางานเปนทีม  
5.4  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง

ดวยความราบรื่นตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
5.5  เพ่ือสรางแรงจูงใจ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน  สงเสริมใหความตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบของ

ตนเองและสวนรวม 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
     6.1  เชิงปรมิาณ  
  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
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิดความราบรื่นและความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
  6.2.2  บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติท่ีดี  ทุมเทและเสียสละเพ่ือองคกร  รวมสรางวัฒนธรรมท่ีเนน
ความรวมมือและการแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน 
  6.2.3  รอยละ  80  ของบุคลากรทุกระดับ  ไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ  และเทคนิคการทํางานเปนทีม   
  6.2.4  จํานวนบุคลากรในสังกัด สนผ. จํานวน 50 คน ไดรับความรูและสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปพัฒนาการปฏบิัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 
  6.2.5  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักฯ ไมนอยกวารอยละ 80     
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ ระยะเวลา /สถานท่ี 
        7.1  สํารวจความตองการของบุคลากร  และสถานท่ีดําเนินโครงการ 
       7.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรู  ความเขาใจแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  และสังกัดสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา    
       7.3  แบงกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูอํานวยการ  หัวหนากลุม  
และบุคลากรในสํานัก 
       7.4  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  และศึกษาดูงาน  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เดือนพฤศจิกายน  2557 –  มกราคม  2558  
สถานท่ีดําเนินการ : อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
  จากเงิน งบดําเนินงาน สอศ.  งบ 365,700  บาท   
รายละเอียด  ดังนี้ 
       8 .1  คาพาหนะเดินทาง 
  -  คาจางเหมารถ  1  คัน  ไป – กลับ                            40,000 บาท  
  -  คาพาหนะรับจาง ไป – กลบั ( 50 คน x 600  บาท)  30,000 บาท  
 8.2  คาท่ีพัก  
  - 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 ม้ือ)   52,500  บาท 
  -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 80 บาท x 6 ม้ือ )  24 ,000  บาท 
  - คาอาหารเย็น (50 คน x 350 บาท x 2 ม้ือ )   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 
 (สามแสนหกหม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)                                                             
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจน 
 9.2  ผูเขารวมโครงการตระหนักถึงประโยชน  และความสําคัญของการทํางานเปนทีม  
 9.3  ผูเขารวมโครงการไดรับความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีม  สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
 9.4  ผูเขารวมโครงการเกิดทัศนคติ  และความสัมพันธอันดีท้ังตอองคกร  และบุคลากรในองคกร  

 9.5  ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงคตามภาระหนาท่ี  และเปาหมายท่ีกําหนดดวยความราบรื่น  
 9.6  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักฯ ไมนอยกวารอยละ 80 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
 ประเมินผลทัศนคติหลังจากเขารวมโครงการ 
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โครงการ : สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ :  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดจัดการศึกษา โดยจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย 

ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาส

ทางการศึกษา 

5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง 
ความเสมอภาคทางการศึกษาใหประชาชนทุกกลุมมีโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเปนรูปธรรม  
รวมท้ังบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายของผูปกครองและกระจายโอกาสใหผูปกครองท่ีมี
ฐานะคอนขางขาดแคลน ขัดสน ไดมีโอกาสสงบุตรหลาน  เขาศึกษาตอระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ  

6.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

6.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ทุกคน  ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นป  จํานวน  
470,000 คน  

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  7.2 สถานศึกษารายงานขอมูลจํานวนนักเรียนให สนผ. ทราบ(ผานระบบของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา) 

  7.3 สนผ. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

  7.4 จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา  

  7.5 ติดตาม ประเมินผล การจัดสรรงบประมาณดังกลาว 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบเงินอุดหนุน   งบ  4,627,955,500 บาท 

  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 4,627,955,500 บาท ไดแก 

8.1 งบเงินอุดหนุน 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับ ปวช. 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยวิเคราะหจากรายงานของสถานศึกษาผูดูแลนักเรียนนักศึกษา

ในโครงการฯ 
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โครงการ : ขยายอาชีวะอาํเภอ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนากําลังคนของประเทศภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับ

การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับกลาง  ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในชวง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) นโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสองดานการพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552-2561) และกรอบการพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) รวมท้ังยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ

ไทย จะเห็นวากําลังคนระดับอาชีวศึกษาจะเปนกําลังสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ในขณะท่ีปจจุบันมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาเปน 39.30 : 60.70 ท้ังนี้เปาหมายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองกําหนดสัดสวนผูเรียนดังกลาวในป 2561 เปน 60.00:40.00 ปญหาท่ี

สําคัญประการหนึ่งซ่ึงเปนขอจํากัดในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาคือการกระจายตัวของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนยังไมท่ัวถึง  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทํา

โครงการขยายอาชีวะอําเภอ : อําเภอชั้นหนึ่ง และพ้ืนท่ีจําเปน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 ขยายโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนอาชีวศึกษาใหกับกลุมเปาหมายท่ีอยูหางไกล ซ่ึง

มีขอจํากัดในการเดินทางมาเรียน 

5.2 เรงรัดการผลิตกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากําลังคนของ

ประเทศภายใตยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการผลิตและพัฒนากําลังคนใน

ระดับกลาง 

5.3 เพ่ิมขีดความสามารถของไทยตามกรอบการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 

(Country Strategy) รประเทศไทยรวมท้ังยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ 

5.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 

6.1.1 : สถานศึกษาอาชีวะอําเภอท่ีจัดตั้งจํานวน 7 แหง 

6.1.2 : นักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับบริการการศึกษาวิชาชีพในพ้ืนท่ีจํานวน 480 คน 

6.1.3 : มีสิ่งปลูกสราง ระบบสาธารณูปโภค และครุภัณฑสําหรับสถานศึกษา จํานวน 11 แหง 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 : นักเรียน นักศึกษา ในทองถ่ินหางไกลมีโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา 

6.2.2 : มีกําลังคนระดับกลางท่ีมีทักษะและสมรรถนะอาชีพ ในสาขาท่ีเปนความตองการของ

ทองถ่ิน สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
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6.2.3 : ยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหกับกลุมเปาหมาย สนับสนุนการขยายโอกาสและความเสมอ

ภาคในการเรียนอาชีวศึกษา 

6.2.4 : เยาวชนและกลุมเปาหมายมีขีดความสามารถของไทยตามกรอบการพัฒนาประเทศตาม

ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) รวมท้ังยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศ

ไทย 

6.2.5 : นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาจัดตั้งใหม 11 แหง มีคุณภาพสูงข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ทบทวนการดําเนินงานในป 2557 

7.2 ประชุมพิจารณารูปแบบรายการท่ีเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 

7.3 จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา 

7.4 ประชุมติดตามผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และใหขอแนะนําการดําเนินโครงการแก

สถานศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบลงทุน งบ 132,958,200 บาท 

  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 132,958,200 บาท ไดแก 

8.1 คาครุภัณฑ 561,000 บาท 

8.2 คาท่ีดิน สิ่งกอสราง 132,397,200 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสําหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ลดขอจํากัดทางการศึกษาใน

บางสวน  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 ประเมินตนเอง 

10.2 ผูประเมินอิสระ 
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โครงการ : เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาไทยเปนอยางยิ่ง  

ดังเห็นไดจากพระราชกรณียกิจท่ีทรงมีพระเมตตาตอเยาวชนในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร และตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 สงิหาคม 2546 ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช

กุมารีเนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  48 พรรษา 

ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเขารวมโครงการฯ  

และรับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการใหดําเนินการ โครงการระหวางปการศึกษา 2547-2562 เปนเวลา

ตอเนื่อง 10 ป  จากเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ี

หางไกลไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตอเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา 

(ปวส. – ปริญญาตรี/เทียบเทา) เพ่ือกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินชุมชนของตน 

5. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลและมีอัตราการเรียนตอต่ํา ไดมีโอกาส

เรียนตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอเนื่องถึงสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ  

6.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน  432  ทุน ๆ ละ 15,000 บาท 

6.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน  288  ทุน ๆ ละ 30,000 บาท   

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 คัดเลือกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเวน

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอรับทุนการศึกษา 

7.2 จัดสรรทุนใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนทุน โดยแบงเปน 2 ภาคเรียน 

7.3 จัดประชุมสรางความเขาใจแกครูผูรับผิดชอบโครงการ และสรางเครือขายนักเรียนทุน 

7.4 ติดตามประเมินผลการจัดสรรทุนใหแกนักเรียน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบเงินอุดหนุน  งบ  15,120,000 บาท 

 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 15,120,000 บาท ไดแก 

8.1 งบเงินอุดหนุน 

  9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

นักเรียน ปวช. และนักเรียน ปวส. ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา สามารถศึกษาไดจนจบหลักสูตร 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยวิเคราะหจากรายงานของสถานศึกษาผูดูแลนักเรียนนักศึกษา

ในโครงการฯ 
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 โครงการ : ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

4.1. นโยบายรัฐบาลดานสังคมและคุณภาพชีวิต  นโยบายการศึกษา สรางโอกาสทางการศึกษา 

กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมให

เกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม  ซ่ึงรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู 

รวมท้ังชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาแรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังแมและเด็ก  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอน

วัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยจัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความเชียว

ชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบการสะสมผลการเรียนและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาส

ใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยจัดใหมีโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดใน

อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การจัดระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนินการ

โครงการ หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือ

มุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.2 ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) ขอ 2 ลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive 

Growth) (2.1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2.1.1 ขอ 3) การสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาให

ท่ัวถึงและเปนธรรม เชน สนับสนุนการใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และจัดบริการทางการศึกษาใหแกผูยากไร ผูพิการ ผูดอยโอกาส และทุพพลภาพ  

5. วัตถุประสงค 

5.1 สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการ

สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม  ซ่ึงรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู

พิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย  

5.2 จัดใหมีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความชํานาญดานอาชีพ  จัดใหมีระบบการ

สะสมผลการเรียนและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบ

การศึกษา 

5.3 ลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 

 6.1.1 : ประชาชนจํานวน 5,000 คน ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา 421 แหง 

 6.1.2 : ผูพิการจํานวน 700 คน ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพในสถาบันการอาชีวศึกษา 23 สถาบัน 

 6.1.3 : ผูใชแรงงานใน 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. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 จัดประชุมสรางความเขาใจ เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาอาชวีศึกษา 

7.2 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษา โดยแบงเปน 2 งวด 

7.3 ติดตามประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงิน งบรายจายอ่ืน   งบ  63,150,000 บาท 

 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 63,150,000 บาท ไดแก  

8.1 งบรายจายอ่ืน 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

ความพรอมดานกําลังคนของไทยในการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ประเมินตนเอง 

10.2  ประเมินโดยผูประเมินอิสระ 
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โครงการรชําระคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ (CPSC) 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  

   กลุมยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากประเทศไทยไดกลับเขาเปนสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 
(Colombo Plan Staff College for Technician Education – CPSC) ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 22 
มกราคม 2551 โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนไป และสํานักงบประมาณไดมีความเห็นให
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดูแลรับผิดชอบ เก่ียวกับการชําระคาบํารุงสมาชิก  โดยใหปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หรือจากเงินนอกงบประมาณ 
และสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเสนอขอจัดสรรงบประมาณตอสํานักงบประมาณ
ตอไป    
5.  วัตถุประสงค 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผน
โคลัมโบ (Colombo Plan Staff College for Technician Education – CPSC) เพ่ือนําไปใชในการดําเนิน
โครงการและจัดกิจกรรมความรวมมือตางๆ ดานการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมดานเทคนิคและ
อาชีวศึกษาภายใตแผนพัฒนาปฏิบัติการของ CPSC ตอไป     
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  - 
7. การดําเนินงาน 
 -  
8. งบประมาณ 

จากเงิน งบเงินอุดหนุน  งบ  3,238,400 บาท 
  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 3,238,400 บาท  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9 .1 แนวทางในการจดั การอาชีวศึกษา ทักษะท่ีจําเปนในการสงเสริมการมีงานทํา ซ่ึงมีสวนในการ
บรรเทาความยากจนใหกับชุมชนในทองถ่ิน  ผลกระทบ และสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาตองตระหนักถึง 
  9.2 ครู-อาจารยและบุคลากรดานเทคนิคและอาชีวศึกษา มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหชุมชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  - 
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