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            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัด
การศึกษาวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับประกาศนียบัตร
ครูเทคนิคชั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545  ก าหนดหน้าที่ไว้ในมาตรา 34  ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนา  มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ  และสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  ในการส่งเสริมประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน โดยสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพ  และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
             
           วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  เป็นสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการวางแผนงาน และโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2560   
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยฯ ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ และมีทิศทางท่ีแน่นอนสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุ่งเน้นให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติเป็นแผนแม่บท  ผู้จัดท าหวังว่าแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ ก าหนดและจัดท าขึ้น           
จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้เป็นอย่างดียิ่ง 
               
          เอกสารเล่มนี้เป็นคู่มือที่ใช้ในการวางแผนงานและโครงการเพ่ือบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ          
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ 
 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายบริการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  วิสัยทัศน์          
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งม่ันผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลต่อการ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ         
  พันธกิจ         

1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 เปูาหมายบริการ           
 1. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับ       
              ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ     
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการ  
    ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน       
 3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ     
 4. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้มาตรฐานสากล 
 5. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
    ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล       
 6. นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองที่ดี    
 7. การบริการจัดการและการฝึกอบรมของหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
 8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
  

2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569) 
 

การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา         
ของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เปูาหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส า เร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน                
และกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความ
ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุก
ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากลในการนี้
คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  
28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 
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นโยบายที่  1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

 

เปูาหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ 
ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้
เพ่ิมข้ึน 

¾ ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

 
 

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน      
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

 2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามกรอบ     
ความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3.  โครงการศึกษาเปูาหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี          
(ปีการศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล        
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
 
 
 

กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา         

ระดับจังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
 
 



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

 - งบบุคลากร
  -

  -
12,070,295.69

  -
  -

  -
12,070,295.69

189,600
786,780

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
13,046,675.69

เงินเดือนข้าราชการ
  -

  -
7,123,236.34

  -
  -

  -
7,123,236.34

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

7,123,236.34

เงินวิทยฐานะ
  -

  -
686,000

  -
  -

  -
686,000

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

686,000

เงินประจ าต าแหน่ง
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
  -

  -
340,994.40

  -
  -

  -
340,994.40

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

340,994.40

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า
  -

  -
1,924,690.95

  -
  -

  -
1,924,690.95

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

1,924,690.95

เงินอืน่ ๆ
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  -

-
747,684

  -
  -

  -
747,684

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
  -

747,684

ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว
  -

-
1,247,690

 -
  -

  -
1,247,690

189,600
786,780

  -
  -

  -
  -

  -
  -

  -
2,224,070

โครงการ

ส่วนที ่3 
3.3 สรปุงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2560

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วทิยาลัยสารพั
ดช่างลพ

บุรี

ผลผลิต

86 

Jin
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1. โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
        

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. (ภาคสมทบ) ซึ่งตามหลักสูตรก าหนดการรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ที่จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า  ในแต่ละปีการศึกษา สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเหมือนกัน รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ความส าเร็จทางการศึกษาด้านการจัดปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ดังกล่าว 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและระบบ 
  การเรียนการสอนของวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานของ 
  วิทยาลัยที่ต้องติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือในระยะแรก 
     

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช./ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 200 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ ได้รู้จักกิจกรรมการเรียนการสอนในวิทยาลัย            
                               สารพัดช่างลพบุรี         

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     พฤษภาคม  2560  
         

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 นักเรียนนักศึกษามีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคคลหรือหน่วยงานของวิทยาลัยอย่างถูกต้อง 
 9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้ 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ประเมินผลระหว่างด าเนินการ 
 10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 
 
 



ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ

1
งานตามภาระงานประจ า

1.1
งบด าเนินงาน

7,082,950

1.2
งบลงทุน

5,500,000

  - ค่าครุภัณ
ฑ์

  - ค่าสิ่งก่อสร้าง

2
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2,889,230

2.1

2.2

2.3
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพ

เฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น) ปีการศึกษา

 2560

  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสารพั
ดชา่งลพ

บุรี   จังหวัด  ลพ
บุรี

หน่วย : บาท

  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2560



ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.4
 โครงการบริการด้านทุนการศึกษา           

    ปีการศึกษา 2560

2.5
 โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา       

    ปีการศึกษา 2559

2.6
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน

นักเรียนนักศึกษา

2.7
โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน

นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

2.8
โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

2.9
โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

สารพัดช่างลพบุรี

2.10
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์

และระบบสาธารณู
ปโภควิทยาลัยฯ

2.11
 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.

2.12
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี

การศึกษื 2559

2.13
โครงการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา

 2559

2.14
โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ

2.15
โครงการวิจัยพัฒ

นานวัตกรรมการเรียนรู้

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา
2.16

 โครงการพัฒ
นาระบบกลไกการประกัน

คุณ
ภาพภายในและประกันคุณ

ภาพภายนอก

293 



ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.17
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพและการ

บริการวิชาชีพและวิชาชีพสู่ชุมชน

2.18
โครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

สมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพียง

2.19
โครงการตรวจสารเสพติด

2.20
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร

2.21
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น(การ

ออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและ

การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว)

2.22
 โครงการ การเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย 

รายวิชา การท าสี ยืด ดัด

2.23
โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริม

สวย รายวิชาเทคนิคการแต่งหน้าและดูแล

ผิวพรรณ
2.24

โครงการกิจกรรมศึกษาสภาพปัจจุบัน

ปัญ
หาแนวทางแก้ไขปัญ

หาการออก

กลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2560

2.25
โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเพื่อพัฒ

นา

โรงเรียนคุณ
ธรรม   ภาคเรียนที่ 1/2560

2.26
โครงการจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียน

นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

2.27
โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน

นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

2.28
โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล

ลูกเสือวิสามัญ

293 294 



ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.29
โครงการเตรียมความพร้อมงานชุมนุม

ลูกเสือวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2559

2.30
โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณ

ฑ์ยานพาหนะ 

หมายเลข 40-0288 ลพบุรี

2.31
โครงการจัดซื้อสูทองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย

2.32
โครงการส่งเสริมคุณ

ธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษาเนื่องในกิจกรรมเข้าพรรษา ปี 

2560

2.33
โครงการพิธีเปิดประขุมทางวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย
2.34

โครงการพัฒ
นาผู้เรียนที่เป็นคนดีและคนเก่ง

2.35
โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหามหาราชินี

2.36
โครงการวันปิยะมหาราช

2.37
โครงการอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒ
นธรรม

เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจ าปี 2560

2.38
โครงการวันสถาปนา ปี 2560

2.39
โครงการกีฬาสีภายในต้านภัย  ยาเสพติด  

1/2560

2.40
โครงการคุณ

ธรรมน าความรู้

2.41
โครงการจิตอาสาพัฒ

นาชุมชน

2.42
โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย
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ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.43
 โครงการกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี

2.44
โครงการอนุรักษ์ประเพณี

และศิลปวฒั
นธรรม

วนัวสิาขบูชา ปี 2560

2.45
โครงการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่

2.46
โครงการ 999,999ปฏิญ

าณ
ตนเพื่อพ่อ

อาชีวะสมานฉันท์

2.47
โครงการอบรมแกนน าเพื่อพัฒ

นาโรงเรียน

คุณ
ธรรม ภาคเรียนที่ 2/2559

2.48
โครงการแนะแนวสัญ

จร

2.49
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศห้องประชุม

2.50
โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกเตรียมความพร้อม

เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น(การ

ออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

แต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว

2.51
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2.52
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

วิชาพื้นฐาน

2.53
โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่

ชุมชนฝึกอบรม 108 อาชีพ

2.54
โครงการเสริมสร้างนวตักรรมความปลอดภัย

ทางถนน

2.55
 โครงการตรียมพร้อมสู่การประเมินหน่วย

มาตรฐานและสมาชิกดีเด่นระดับ

อาชีวศึกษา ภาคกลาง
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ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.56
โครงการท าบุญ

ปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่ในหลวง ร.9

2.57
โครงการปรับปรุงส านักงาน

2.58
โครงการอบรมพัฒ

นาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559

2.59
โครงการจดัท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับ

นักศึกษาทวภิาคี     ปี 2560

2.60
โครงการสัมมนาสถานประกอบการฝึกงาน

และการฝึกประสบการณ์
จริง

2.61
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส.1        

    ปีการศึกษา 2560

2.62
โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปี

การศึกษา 2560

2.63
โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จริง      

   ปีการศึกษา 2559

2.64
โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จริง      

  ปีการศึกษา 2560

2.65
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์
จริงและฝึกงาน ปี 2560

2.66
โครงการศึกษาดูงาน ปวช.1 ประจ าปี

การศึกษา 2560

2.67
โครงการประชุมสัมมนาการออกพัฒ

นา

ประสบการณ์
วิชาชีพครู ในสถาน

ประกอบการ ปี 2560

2.68
โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตร

วชิาชีพระยะสั้น สาขาวชิาเสริมสวย รายวชิา 

การท าสี เคมี ยดื ดัด
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ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.69
 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ

2.70
โครงการขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร

2.71
โครงการพัฒ

นาและใช้หลักสูตรสมรรถนะที่

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ

สถานประกอบการ

2.72
โครงการพัฒ

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการ(กล้องวงจรปิด)

2.73
โครงการพัฒ

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการ(ศูนย์การเรียนบ้านหมี่)

2.74
โครงการพัฒ

นาอาคารสถานที่ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงานเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน

2.75
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในก

การจัดอาชีวศึกษากับหน่วยงานภายนอก

2.76
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ        

 (M
ini TO

EIC)

2.77
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนภายใต้

กิจกรรมถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลย

เดช(โก่งธนู)
2.78

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนภายใต้

กิจกรรมถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลย

เดช(บ้านหมี่)
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ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.79
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 

Center)ภายใต้กิจกรรมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอ

ดุลยเดช
2.80

 โครงการศูนย์อาชีวะบริการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้

2.81
โครงการปรับปรุงโต๊ะเรียน  แผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน

2.82
โครงการจัดซื้อครุภัณ

ฑ์ยานพาหนะเพื่อใช้

ในราชการ

2.83
 โครงการพัฒ

นาข้าราชการครูและบุคลากร

เพื่อจัดการศึกษาตามแนวทางอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

2.84
 โครงการการเตรียมประกวดการจัดสถานที่

เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

(ห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งก าลัง)

2.85
โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและพิธี

เข้าประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ

2.86
โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญ

กุศลถวาย

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

2.87
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษาและ

ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 

2559
2.88

 โครงการการพัฒ
นาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการสถานศึกษา
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ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560

2.89
โครงการจัดหายาให้นักเรียนนักศึกษาและ

บุคลากร

2.90
โครงการอบรมเทคโนโลยีฮอนด้าและขับขี่

ปลอดภัย

2.91
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560

3

โครงการตาม พ
.ร.บ.ตาม

งบประมาณ

3.1
โครงการ ....................................................

3.2
โครงการ ....................................................

4

โครงการพิ
เศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

4.1
โครงการ ....................................................

4.2
โครงการ ....................................................

4.5
โครงการ ....................................................
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ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ
งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-59
พ

.ย.-59
ธ.ค.-59

ม.ค.-60
ก.พ

.-60
ม.ีค.-60

รวม

ไตร

มาส 2
เม.ย.-60

  พ
.ค.-60

ม.ิย.-60
ก.ค.-60

ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมเปน็เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ป ี2560
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2. โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้มี
นโยบายให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีความรู้ในวิชาชีพ และมีความรู้ในการศึกษาต่อเพ่ือที่จะก้าวสู่
โลกของอาชีพหรือการท างาน  การปัจฉิมนิเทศเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ  ดังกล่าวเบื้องต้นที่จ ะช่วยให้นักเรียน 
นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาตอ การท างานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้อย่างถูกต้องและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการเลิกจ้างงาน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกด้วย 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าใจถึงวิธีการในการสมัครและคัดเลือกเข้าท างานในสถาน 
  ประกอบการ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 
  6.1.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาท่ีตนชอบถนัด 
  6.2.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัว 
  6.2.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
   ชีวิตประจ าวัน  
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 นักศึกษามีแนวทางในการเลือกท่ีจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ 
 9.2 มีความรู้และความเข้าใจปฏิบัติตนในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
 9.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างด าเนินการ     10.2   เสร็จสิ้นโครงการ  
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3. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น) 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า 
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  1   ด้านผลการจัดการศึกษา 
    

  ตวับ่งชี้ที่ 1.1     ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         

  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและน าเทคโนโลยี
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  จึงยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจไม่เน้น
เปูาหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ โดยก าหนดกรอบ
แนวคิดด้วยการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคการพัฒนา ส าหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ      
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีระบบและมี 
  ประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 5.3 เพ่ือได้แก้ไข ติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 5.4 เพ่ือได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาวิชาเฉพาะทาง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    สิงหาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 นักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
 9.2 นักศึกษา และครูที่ปรึกษารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 จัดท าแบบสอบถามประเมินผล    10.2     ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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4. โครงการ บริการด้านทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  

2  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  2    การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้     2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  การผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรม เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ ง
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้านวิชาการ สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยแต่
เนื่องจากนักศึกษามีสถานะทางการเงินของครอบครัวแตกต่างกัน นักศึกษาบางรายมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาทางการเรียน ปัญหาทางพฤติกรรม งานแนะแนวจึงจัดโครงก าร
ทุนการศึกษาข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือและผ่อนคลายปัญหาทางเศรษฐกิจของนักศึกษาต่อไป          

5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีก าลังใจ 
 5.2  เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาด้านการเงิน เป็นกรณีเร่งด่วนรูปเงินทุน
       ฉุกเฉิน  
     

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
6.1 เชิงปริมาณ          
 6.1.1 นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจร้อยละ 20 % ของจ านวนนักเรียนนักศึกษา 
  

6.2 เชิงคุณภาพ          
 6.2.1   นักเรียนนักศึกษาได้รับการปรึกษาหารือในเรื่องเศรษฐกิจเบื้องต้น   
    

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1   มิถุนายน 2560  ถึง  กรกฎาคม 2560 
      

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
  เป็นค่าวัสดุ  3,000.- บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
9.1 สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน ตามจ านวนที่ทุนจัดหาได้ 
9.2 สามารถช่วยลดปัญหาของนักศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียน และปัญหาการออกกลางคัน

  ของนักศึกษา 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 สถิติจ านวนผู้ประสงค์ขอรับทุนและสถิติและจ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉิน 
 10.2 แบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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5. โครงการ ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
     หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
             

2  ลักษณะโครงการ            โครงการตามภาระงานประจ า    
        

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
       

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         
  ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพผู้ส าเร็จ
การศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอน   
ของสถานศึกษานั้น ๆ ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน ตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา     
      

5  วัตถุประสงค์          
 5.1 เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา     
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น  
 5.3 เพ่ือจัดท าท าเนียบรุ่นของนักศึกษา 
 5.4 เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามา  
                     เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ          
  6.2.1    นักศึกษามีคุณภาพในการจบการศึกษา และน าไปประกอบอาชีพได้  
        

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1   พฤศจิกายน  2559 ถึง กันยายน 2560      
   

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
             

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000 บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
  9.1   ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  9.2 ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการตลาดแรงงาน 
  9.3 ได้ท าเนียบผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น     
   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
  10.1 แบบประเมินผล  
  10.2 สัมภาษณ์นักศึกษา 
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6. โครงการ ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
     หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
             

2  ลักษณะโครงการ            โครงการตามภาระงานประจ า    
        

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  2    การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้     2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

     

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         
  การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น วิทยาลัยฯ
ได้ตระหนักว่าไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
เพราะผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว 
วิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเต็มที ่         

  

5  วัตถุประสงค์          
 5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถน าเอาไป 
  อบรมสั่งสอนบุตรหลานได้       
 5.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา และรับทราบพฤติกรรมนักเรียน  
 5.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
  ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.4 เพ่ือเป็นการปูองปรามเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
 5.5 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.6 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีกับผู้ปกครองนักเรียน 
 5.7 เพ่ือได้แก้ไข ติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 5.8 เพ่ือได้รู้ข้อมูลที่ชันเจนในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน    

      

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
  6.1.2 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ          
  6.2.1    นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้ใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
  6.2.2 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของ
   นักเรียนนักศึกษา 
           

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1   ตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
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8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท   (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
  9.1   นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
  9.2 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของ
   นักเรียน นักศึกษา 
   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
  10.1 แบบประเมินผลระหว่างด าเนินการ  
  10.2 จัดท าแบบสอบถามประเมินผล 
  10.3 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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7.  โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     งานครูที่ปรึกษา      
   

2  ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจ า     
          

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่ 1    ด้านผลการจัดการศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละผู้ส าเร็จทางการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

           

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  จากการส า รวจข้ อมู ลนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา  ระดั บประกาศนี ยบั ตร วิ ช าชี พ  (ปวช . )                    
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่ามีปัญหาการออกกลางคันเป็นจ านวนมากเป็นนักเรียน นักศึกษาซึ่ง
เริ่มเข้าเรียนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาจากลักษณะของตัวนักเรียน ที่อยู่ในวัยรุ่น 
อยากรู้อยากลองและประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด การแต่งกาย การพนัน ปัญหาชู้สาว จากลักษณะ
ครอบครัวที่มักจะมาจากครอบครัวแตกแยก อยู่กับบิดากับมารดา หรืออยู่กับปูุย่าตายายที่เป็นผู้ปกครอง         
หรือพบว่าไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองและจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ท าให้นักเรียนขาดทุนทรัพย์
ทางการเรียน ครอบครัวยากจนต่างๆ  เหล่านี้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น เป็นที่ม าของพฤติกรรม 
การมาสาย ขาดเรียน ผลการเรียนตกต่ าประกอบความไม่เข้าใจ และรู้ถึงสาเหตุปัญหาของครูผู้สอน ครูฝุาย
ปกครองก็จะเป็นการซ้ าเติมนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าท านองที่ว่าเมื่อประสบปัญหาที่บ้านและต้องมีปัญหา
ซ้ าเติมท่ีโรงเรยีนอีก 
  เพ่ือเป็นการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบ้าน
และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกอบกับการศึกษานักเรียนรายบุคคลที่จะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและ
ถาวรบนพ้ืนฐานแห่งความรักความเข้าใจในตัวศิษย์ จึงจัดท าโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา” 
       

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือศึกษารับทราบข้อมูลพื้นฐานสภาพนักเรียนนักศึกษารายบุคคล 
5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง 
5.3 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 เพ่ือสร้างความประทับใจชุมชน ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1  กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ที่จะมีแนวโน้มจะออกกลางคัน ปริมาณการเยี่ยมบ้าน
กลุ่มท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันอย่างน้อยนักเรียน นักศึกษา 1 คน/1ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  ด้านวิทยาลัยชุมชน ผู้ปกครอง ประทับใจอบอุ่นใจในการปกครองดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน           
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลต่อความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอน 
  จากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจ ท าให้เข้าใจธรรมชาติและ
สภาพของผู้เรียนน ามาซึ่งการบริหารอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการผู้เรียน 
  ครูผู้สอน 
   ครูมีความเข้าใจสภาพนักเรียน นักศึกษาจากการศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถวางแผน
และการจัดการเรียนการสอน ปกครองดูแลให้ความช่วยเหลือ และค าปรึกษาอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ด้านปกครอง 
   ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เกิดความอุ่นใจไว้วางใจและความ
ประทับใจในการดูแล เอาใจใส่ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของวิทยาลัย 
  ด้านนักเรียน 
   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการติดตามช่วยเหลือโดยการเยี่ยม
บ้านเป็นรายบุคคลและการน าผลการศึกษามาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาของนักเรียน  
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    เมษายน 2560 ถึง กันยายน 2560 
          

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    25,000.-  บาท (โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน) 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
9.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับผลจากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือน ามา

ปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ลดปริมาณผู้เรียนที่มีปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
 10.2 สรุปและประเมินการด าเนินงาน       
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8. โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์      
2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
  ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์          
    และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

      

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้ เปิดท าการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรเฉพาะทาง แต่ด้วย
วิทยาลัยมีขนาดเล็ก การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงไม่มีผู้รู้จักข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยมากนัก  
  การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และคุณลักษณะขององค์กรนั้นสู่
สายตาบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก ดังนั้น ฝุายประชาสัมพันธ์จึงจัดท าสื่อประเภทต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอน ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกัน และยังเป็นการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย   
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยสู่ชุมชน  
 5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน 
 5.3  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจในข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย  
 5.4  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการประชาสัมพันธ์       
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ            
  6.1.1 บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง     
          6.2 เชิงคุณภาพ            
  6.2.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง      
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่       
 7.1  ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน  2560       
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000.-  บาท (ระยะสั้น)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ           

9.1  วิทยาลัยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ
วิทยาลัยสู่ชุมชน      

9.2  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน     
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ  
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9. โครงการ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์      
2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
  ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์          
    และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

       

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้ เปิดท าการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรเฉพาะทาง แต่ด้วย
วิทยาลัยมีขนาดเล็ก การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงไม่มีผู้รู้จักข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยมากนัก  
  การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และคุณลักษณะขององค์กรนั้นสู่
สายตาบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก ดังนั้น ฝุายประชาสัมพันธ์จึงจัดท าสื่อประเภทต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอน ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสั มพันธ์
งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกัน และยังเป็นการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย   
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยสู่ชุมชน  
 5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน 
 5.3  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจในข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย  
 5.4  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการประชาสัมพันธ์       
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ            
  6.1.1 บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง     
          6.2 เชิงคุณภาพ            
  6.2.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง      
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่       
 7.1  ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน  2560      
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000.-  บาท  (ระยะสั้น)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ           

9.1  วิทยาลัยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ
วิทยาลัยสู่ชุมชน      

9.2  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน     
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ  
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10. โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่,ภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยฯ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานอาคารสถานที่     
2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่ 3  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
    และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ      

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  งานอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริการทางการศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่ดี อีกทั้งจะท าให้วิทยาลัยพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอน สุขภาพพลานามัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนิสัยให้นักเรียนนักศึกษา 
น าไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป   
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือพัฒนางานอาคารสถานที่ 
 5.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ            
  6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย    
          6.2 เชิงคุณภาพ            
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่       
 7.1  ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน  2560  
     

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   100,000.- บาท (ระยะสั้น) 
    

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ           
9.1  สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยสวยงาม มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
9.2  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและครูผู้สอนดียิ่งขึ้น   

  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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11. โครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ปวช.,ปวส. 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานทะเบียน      
2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา      

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) มีนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดังนั้น งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรเพ่ือ
เป็นการแสดงความยินดี และให้มีความรักศรัทธาในสถาบันการศึกษา 
   

5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 
 5.2  เพ่ือแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการส าเร็จการศึกษา 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ            
  6.1.1  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 
  6.1.2  ครู – อาจารย์เข้าร่วมพิธี    
          6.2 เชิงคุณภาพ            
  6.2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความภูมิใจในความส าเร็จการศึกษา    
  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่       
 7.1  ตุลาคม 2559  ถึง  เมษายน  2560  
     

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
    

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ           
9.1  นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและมีความศรัทธาในสถาบัน  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างด าเนินงานและเสร็จสิ้นโครงการ 
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12. โครงการ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา  
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามี
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 

 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 5.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช. จ านวน  59  คน 
  6.1.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ปวส. จ านวน  11  คน 
  6.1.3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 3,000 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง มีนาคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   8,600      บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 นักเรียนชั้นระดับ ปวช.3 ที่มีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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13. โครงการ การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  กลยุทธ์ที่     1   การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  มาตรการที่  1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและ
    ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของ
นักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือให้การด าเนินการจัดการทดสอบดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงจัดโครงการ การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยให้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกสาขาวิชา 

 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) 
 5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา          
                    (V-NET) ทุกสาขาวิชา 

 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช.   
                               จ านวน  59  คน 
  6.1.2 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ปวส.   
                               จ านวน  11  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักเรียนชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.ผ่านเกณฑ์ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทกุสาขาวิชา 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มิถุนายน 2559  ถึง กุมภาพันธ์ 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   -      บาท 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 นักเรียนชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.ผ่านเกณฑ์ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกสาขาวิชา 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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14. โครงการ จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy 
Plan for Lopburi Polytechnic College) 

 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  กลยุทธ์ที่    3  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    
  มาตรการที่  1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  แผนงาน   3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างความเป็นผู้น า 
(Leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน ขององค์การหรือของธุรกิจ 
ในการวางแผนกลยุทธ์นั้น จะมีการก าหนดเปูาหมายรวมขององค์การ ส าหรับการด าเนินในอนาคตที่เรียกว่า
วิสัยทัศน์ มีการคิดในเชิงรุก มุ่งเอาดี เอาเด่น เอาก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่งเอาชนะ เอาความยิ่งใหญ่ เน้นคุณภาพ     
เอาความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการวางแผนเพ่ือน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต     
การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การทุกกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตของ
องค์การนั้น 

 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy 
Plan for Lopburi Polytechnic College) 
 5.2 เพ่ือให้ผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่
ความเป็นเลิศ (Middle Strategy Plan for Lopburi Polytechnic College)  ร่วมน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์
ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต 
 5.3 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วย 
 5.4 เพ่ือเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม 
 5.5 เพ่ือเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตัวเองมากขึ้น
รับผิดชอบต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น 
 5.6 เพ่ือเป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบัน 
 5.7 เพ่ือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base 
Budgeting) 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   ได้แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy 
Plan for Lopburi Polytechnic College) 
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 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle 
Strategy Plan for Lopburi Polytechnic College)  ให้แล้วเสร็จ และเริ่มด าเนินตามแผนกลยุทธ์ภายในปี 
2560-2564 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       120,000.–    บาท  (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 ได้แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy Plan 
for Lopburi Polytechnic College) 
 9.2 เพ่ือวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต          
การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
  
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างด าเนินการ 
 10.2 เสร็จสิ้นโครงการ 
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15. โครงการ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
      หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน และให้เป็นผลงานในลักษณะที่น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน จึงเห็นโอกาส

ผู้เรียนและครูที่ปรึกษาพิจารณาผลงานนวัตกรรมในสาขาต่างๆ  เผยแพร่สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายๆ

ด้าน เช่น ด้านผู้เรียนก็จะเกิดความภูมิใจและมั่นใจในองค์ความรู้ของตนเอง ด้านชุมชนก็จะน าองค์ ความรู้เพ่ือ

เผยแพร่ในชุมชนจะเป็นประโยชน์ทั้งเพ่ิมรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือน ทางด้านสถานศึกษาก็นับได้ว่าเป็นการสร้าง

ชื่อเสียงและเป็นการแสดงต่อชุมชนท้องถิ่นให้รับทราบผลงานของนักเรียนและยังเป็นการประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาไปด้วยอีกทางหนึ่ง 

5  วัตถุประสงค์            
  5.1  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  

  5.2  เพ่ือน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน 

  5.3  เพ่ือเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของสถานศึกษาสู่ชุมชน 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.1 เชิงปริมาณ         

    6.1.1   เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย ของสถานศึกษาสู่ชุมชน

ตามเกณฑ์การประเมินและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าผลงานของตนเองเผยแพร่สู่ชุมชน เพ่ือให้ผู้ เรียนสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเองด้านชุมชนได้มีโอกาสน าองค์ความรู้ที่ได้รับน ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม  2559  ถึง  ตุลาคม 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       10,000.–    บาท   (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 11.1  เพ่ือผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในองค์ความรู้ของตนเอง เพ่ือให้ชุมชนมีโอกาสน าองค์

ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างงาน 

 11.2  เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาไปด้วยอีกทางหนึ่ง 
 11.3  เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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16. โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า  
 
    

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
  มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้ตระหนักใ นเรื่ องการประกันคุณภาพสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
ที่ให้ไว้พร้อมที่จะด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขึ้นให้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลมาตรฐานในแต่ละด้านแต่ละตัวบ่งชี้ จัดท ากรอบแนวทางการวัด  และประเมินผล  
วิเคราะห์ผล สรุปผล จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
  ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่ าวเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร            
ให้สามารถท าการประกันคุณภาพในได้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลเกิดคุณภาพต่อองค์กรและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
ต่อไป       
5.  วัตถุประสงค์            
  5.1  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการท าประกันคุณภาพ 
  5.2  เพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 40 คน   
 6.2เชิงคุณภาพ           
  6.2.1 ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการท าประกันคุณภาพ ได้มี 
  ประสิทธิภาพ         
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     15,000.-   บาท  (ระยะสั้น)   
  

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพ    
 9.2 การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ , หลังเสร็จสิ้นโครงการ    
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17. โครงการ ฝึกอบรม 108 อาชีพ และการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   
      

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ประกันคุณภาพภายใน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันการเ พ่ิมรายได้ของประชาชนและนักเรียนนักศึกษา การพัฒนาคนสร้างงานสร้างอาชีพ                    
ซึ่งน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการสนับสนุนเพ่ือสร้างสังคมแหล่งภูมิปัญญาการ
เรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจึงได้ท าโครงการฝึกอบรม 
108 อาชีพขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์            
  5.1  เพ่ือสอนฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ และผู้เข้ารับการบริการ ซ่อม สร้าง เสริม 
  5.2  เพ่ือสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา 
  5.3  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา    
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1เชิงปริมาณ          
  6.1.1 เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับครูและนักเรียนในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 200 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                             จ านวน  1,500  คน  
  6.2เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มีความสามารถมีประสบการณ์ 
มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความสามารถ  
       
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     100,000.-   บาท (ระยะสั้น)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 
 9.2 ประชาชนและนักเรียน ได้รับการฝึกอบรมและได้บริการทางวิชาชีพ 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2   หลังเสร็จสิ้นโครงการ   
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18. โครงการ อบรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
      

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
     สถานศึกษาคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การจดัการศึกษาอาชีวศึกษามุ่งเน้นนักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ครบเนื้อหาตามหลักสูตร 
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ การสอนแบบสมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในเนื้อหาหลักสูตร วิทยาลัยจึง
จัดโครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูและบุคลากร 
5.  วัตถุประสงค์            
  5.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากรจัดท าแผนการจัดการเรียนได้ถูกต้อง 
  5.2  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ครูและบุคลากรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  20  คน  
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 ครูและบุคลากรสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
                            มากขึ้น       
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     10,000.-   บาท  (ระยะสั้น)   
  
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 9.2 ครูมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ  
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19. โครงการ ตรวจสารเสพติด 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานปกครอง     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
     

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี
ตลอดจนจิตใจของมนุษย์ บางอย่างมีความรุนแรงมากโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดที่ระบาดหนักทั่วประเทศและ
ได้เข้าสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญของชาติ ถ้าติดยาเสพติดแล้ว อนาคตของ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอนาคตของประเทศชาติถูกท าลาย งานปกครอง ได้เล็งเห็นโทษและพิษภัยยาเสพติดที่
เกิดข้ึน จึงได้จัดท าโครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษาเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเบื้องต้นพร้อมทั้ง
หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
5.  วัตถุประสงค์            
  5.1  เพ่ือตรวจสารเสพติดในนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีทุกคน 
  5.2  เพ่ือคัดกรอง นักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด 
  5.3  เพื่อทราบถึงปัญหาของการติดยาเสพติดของนักศึกษา 
  5.4  เป็นการปูองกันปัญหาของยาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน   200  คน 
  6.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน     10  คน 
     รวม   จ านวน   210  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติดของนักศึกษา  
  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560 
  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,000.-   บาท (ระยะสั้น)   
  

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  นักศึกษาทุกคน ได้รับการตรวจสารเสพติด 
 9.2  นักศึกษาทุกคน เล็งเห็นถึงมาตรการในการปูองปราม มีความเกรงกลัวต่อโทษและภัยของยาเสพติด 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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20. โครงการ จัดซื้อวิทยุส่ือสาร 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานปกครอง     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ดว้ยในปัจจุบันวิทยาลัยมีจ านวนนักเรียนที่ลดลงในแต่ละปีการศึกษา เป็นผลให้งานปกครองต้อง
มีการติดตามนักเรียนนักศึกษาในแต่ละจุด จากการที่งานปกครองเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเปิดอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษานั้น เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการติดตามและการสร้างเครือข่ายกับ
วิทยาลัยต่างๆ  จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารในแต่
ละจุดในและนอกวิทยาลัย เพ่ือท าให้มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้การด าเนินงานฝุายงานปกครองด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 5.2  เพ่ือให้มีเครื่องวิทยุสื่อสารใช้ในการติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย  
                            และมีประสิทธิภาพ 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย 
                             และมีประสิทธิภาพ  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560 
  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     10,000.-   บาท  (ระยะสั้น)   
  

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  งานปกครองด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 9.2  การติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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21. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี 
และการแต่งหน้า-เกล้าผม เจ้าสาว) 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาเสริมสวย     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  ได้รับมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน          
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี และการแต่งหน้า-เกล้าผม 
เจ้าสาว)  ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่     
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท 
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะแต่งหน้า เกล้าผมเจ้าสาวให้แก่สมาชิก 
 5.2  เพ่ือให้สมาชิกได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
                 การปฏิบัติจริง 
 5.3  เพ่ือให้สมาชิกได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
 5.4  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การแต่งหน้า-เกล้าผม เจ้าสาว)  จ านวน 4 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย 
                             และมีประสิทธิภาพ  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,500.-   บาท  (ระยะสั้น)   
  
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษา 
 9.2  นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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22. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาการท าสี เคมี ยืด ดัด 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาเสริมสวย     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา 
  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการท างานอย่างเห็นได้
ชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหา
งานท า การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลรูปลักษณ์เรือนกาย ตลอดจนบุคคลเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ยอมรับ 
มั่นใจ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด แผนกคหกรรมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการท าสี เคมี ยืด ดัด เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก
ให้โดดเด่นและความม่ันใจของผู้เข้ารับอบรมให้มากข้ึน 
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมสีและท าเคมี 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงวิธีการเลือกท าสีให้เหมาะสมกับสีผิว 
 5.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปรียบเทียบสีของผมกับสีในระดับสีนั้น 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยเข้าร่วมอบรม  จ านวน  40  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มกราคม 2560  ถึง  มกราคม 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     4,500.-   บาท  (ระยะสัน้)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  ผู้เข้ารบการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทคนิค และหลักการท าสี เคมี ยืด ดัด ที่หลากหลายสไตล์ที่
เหมาะสมกับตนเอง และแก้ไขจุดบกพร่องกรณีสีผมไม่เสมอกัน 
 9.2  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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23. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการแต่งหน้า  
และดูแลผิวพรรณ 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาเสริมสวย     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา 
     

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการท างานอย่างเห็นได้
ชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหา
งานท า การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลรูปลักษณ์เรือนกาย ตลอดจนบุคคลเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ยอมรับ 
มั่นใจ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด แผนกคหกรรมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ เพ่ือเสริมสร้าง
บุคลิกภาพภายนอกให้โดดเด่นและความม่ันใจของผู้เข้ารับอบรมให้มากข้ึน 
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 5.2  เพ่ือสร้างความพร้อม ความม่ันใจก่อนส าเร็จการศึกษา 
 5.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงการดูแลและใส่ใจบุคลิกภาพตนเอง 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยเข้าร่วมอบรม  จ านวน  25  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง  กุมภาพันธ์ 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     6,000.-   บาท (ระยะสั้น)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  ผู้เข้ารบการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ที่เหมาะสมกับตนเอง และฝึก
ทักษะการแต่งหน้า ตลอดจนการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า 
 9.2  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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24. โครงการ กิจกรรมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
     งานครูที่ปรึกษา       
2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า     
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยงานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการกิจกรรมศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน และจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนทั้งกลุ่มไว้ใจ กลุ่ม
ห่วงใยและกลุ่มใกล้ชิด ปีการศึกษา 2558 เพ่ือสอดคล้องกับประกันคุณภาพ และสนองนโยบายหลักของรัฐและ
ตระหนักถึงการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะจะท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งส าคัญที่จะท าให้นโยบายของรัฐบาลประสบผลส าเร็จคือการศึกษาการวางรากฐานทาง
การศึกษา ทั้งทางด้านงบประมาณ ทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ โดยรัฐบาลจะให้ความส าคัญและสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพ่ือสร้างบุคลากรในสาย
วิชาชีพต่าง ๆ ออกไปรับใช้สังคม เพ่ือให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เป็น
ปัญหาส าคัญ จึงมีการจัดโครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
  ดังนั้น ครูที่ปรึกษาต้องด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหาเพ่ือจะได้วางแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา และการออกเยี่ยมบ้านศิษย์รัก      
(กลุ่มเสี่ยงของการออกกลางคัน)  เพ่ือสร้างความผูกสัมพันธ์ ด้านการศึกษา,ครอบครัว,การเงิน,เศรษฐกิจ,สังคม
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษา จะได้หาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นการออกแนะแนว
พร้อมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในเชิงรุกอีกวิธี       
5  วัตถุประสงค์           

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้พบครูที่ปรึกษา 
5.2 ลดปัญหานักเรียนนักศึกษาออกเรียนกลางคัน 
5.3 ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษา 
5.4 สร้างความรักและความสามัคคี ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนนักศึกษา 
5.5 เพ่ือศึกษาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ทั้งกลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          
 6.1.1   ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ทั้งกลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด 
 6.1.2 ลดยอดนักเรียนนักศึกษาลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา 
 6.1.3 แนวโน้มยอดนักเรียนนักศึกษา ที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาหน้า  
 6.2 เชิงคุณภาพ         
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยู่ครบ เมื่อเทียบกับแรกเข้า 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    เมษายน  2560  ถึง กันยายน 2560 
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8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   - บาท  
     

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ลาออกกลางคันน้อยลงหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 9.2 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้านครอบครัว สังคมและการเรียนของนักเรียนนักศึกษาดีขึ้นเนื่องจาก
การเข้าพบครูที่ปรึกษา 
 9.3 ยอดนักเรียนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นจากผลของการออกแนะแนวและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ        
ไปพร้อมกับการด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน นักศึกษา 
 9.4 ทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

          

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 แบบสอบถาม        
 10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 10.3 สรุปโครงการ 
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25. โครงการ อบรมนักเรียนแกนน าเพื่อพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     งานครูที่ปรกึษา  
      

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  2  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
  ตัวบ่งชี้  2.4     ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น  วิทยาลัยฯ
ได้ตระหนักว่าไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง มุ่งสร้างความเข้าใจในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูแกนน าและนักเรียนแกนน า เสนอแนะสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการอบรม ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงพร้อมด้วยสาระความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการใช้คู่มือวิทยากรเล่มนี้จะสมบูรณ์และ
สร้างความเข้าใจมากขึ้น เมื่อใช้ประกอบกับหนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” เพ่ือให้ได้
ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วน ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มุ่งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความส าคัญของพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการด าเนินงานโครงการ ดังนั้นจึงได้จัด “โครงการ 
อบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560” ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป  
    

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อ  
  สามารถเป็นนักเรียนแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า และการ   
 ท างานเป็นทีม ทั้งหน้าที่วิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม ซึ่งสามารถใช้แผนอบรมเชิง 
 ปฏิบัติการนี้อย่างได้ผลดี เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  จ านวน  200  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    เมษายน  2560  ถึง กันยายน 2560 
       

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือ
สามารถเป็นครูแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 

          

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 แบบประเมินผลระหว่างด าเนินการ       
 10.2 จัดท าแบบสอบถามประเมินผล 
 10.3 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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26. โครงการ จัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
2  ลักษณะโครงการ            โครงการตามภาระงานประจ า     
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

  มาตรฐานที่   1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละผู้ส าเร็จทางการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  เนื่องด้วย นโยบายของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ก าชับให้ครูท่านตระหนักด้านการปกครอง
ดูแล นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งแนวทางที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการจัดให้มีระบบครูที่ปรึกษาโดยมี ความคาดหวังการจัดท าแฟูมประวัติ 
และการสะสมผลงานของนักเรียน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูที่ปรึกษารู้จักภูมิหลัง บุคลิกภาพหรือส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา แก้ปัญหาให้ครูที่ปรึกษาทุกท่านไปใช้หรือประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสม เฉพาะบุคคลสิ่งที่เก็บ
รวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ หรือความถนัดของบุคคลหรือ
ประเด็นที่ต้องจัดท าแฟูมสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ 
5  วัตถุประสงค์           
 5.1 เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการปกครอง ดูแลนักเรียน นักศึกษา จนกระท่ังจบหลักสูตร 
 5.2 เพ่ือจัดท า เก็บรวบรวม ประวัติ ข้อมูลนักเรียน พฤติกรรมต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษา 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาท าคุณงามความดี มีความมุ่งม่ันในการเรียนจนประสบ
ความส าเร็จตามความปรารถนาจนได้รับการยกย่องจากสังคม 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เก็บรวบรวมประวัติ เกียรติบัตรคุณงามความดีของตนเองสามารถ
ประเมินตนเองว่า ผลงานที่ท าเป็นอย่างไร ประสบผลส าเร็จระดับใด มีระบบหรือไม่ ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1   นักเรียนจัดท าแฟูมประวัตินักเรียนรายบุคคล ปวช. 1 จ านวน 100 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ          

6.2.1 จัดท าแฟูมเก็บข้อมูล นักเรียน นักศึกษา อย่างเป็นระบบครบทุกชั้นปี   
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000.-   บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

9.1 ครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
9.2 ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาด้วยกัน 
9.3 สร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนนักศึกษา 
9.4 เกิดความต่อเนื่องของระบบครูที่ปรึกษาที่จะด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ  

        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน       
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27. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     งานครูที่ปรึกษา      
   

2  ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจ า     
          

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่   1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่    1.2  ร้อยละผู้ส าเร็จทางการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
             

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  จากการส า รวจข้ อมู ลนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา  ระดั บประกาศนี ยบั ตร วิ ช าชี พ  (ปวช . )                    
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่ามีปัญหาการออกกลางคันเป็นจ านวนมากเป็นนักเรียน นักศึกษาซึ่ง
เริ่มเข้าเรียนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาจากลักษณะของตัวนักเรียน ที่อยู่ในวัยรุ่น 
อยากรู้อยากลองและประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด การแต่งกาย การพนัน ปัญหาชู้สาว จากลักษณะ
ครอบครัวที่มักจะมาจากครอบครัวแตกแยก อยู่กับบิดากับมารดา หรืออยู่กับปูุย่าตายายที่เป็นผู้ปกครอง         
หรือพบว่าไม่ได้อยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองและจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ท าให้นักเรียนขาดทุนทรัพย์
ทางการเรียน ครอบครัวยากจนต่างๆ  เหล่านี้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น เป็นที่มาของพฤติกรรม 
การมาสาย ขาดเรียน ผลการเรียนตกต่ าประกอบความไม่เข้าใจ และรู้ถึงสาเหตุปัญหาของครูผู้สอน ครูฝุาย
ปกครองก็จะเป็นการซ้ าเติมนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าท านองที่ว่าเมื่อประสบปัญหาที่บ้านและต้องมีปัญหา
ซ้ าเติมท่ีโรงเรยีนอีก 
  เพ่ือเป็นการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบ้าน
และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกอบกับการศึกษานักเรียนรายบุคคลที่จะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและ
ถาวรบนพ้ืนฐานแห่งความรักความเข้าใจในตัวศิษย์ จึงจัดท าโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา” 
       

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือศึกษารับทราบข้อมูลพื้นฐานสภาพนักเรียนนักศึกษารายบุคคล 
5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง 
5.3 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 เพ่ือสร้างความประทับใจชุมชน ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1  กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ที่จะมีแนวโน้มจะออกกลางคัน ปริมาณการเยี่ยมบ้าน
กลุ่มท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันอย่างน้อยนักเรียน นักศึกษา 1 คน/1ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  ด้านวิทยาลัยชุมชน ผู้ปกครอง ประทับใจอบอุ่นใจในการปกครองดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน           
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลต่อความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอน 
   จากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจ ท าให้เข้าใจ
ธรรมชาติและสภาพของผู้เรียนน ามาซึ่งการบริหารอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการผู้เรียน 
  ครูผู้สอน 
   ครูมีความเข้าใจสภาพนักเรียน นักศึกษาจากการศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถวางแผน
และการจัดการเรียนการสอน ปกครองดูแลให้ความช่วยเหลือ และค าปรึกษาอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
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  ด้านปกครอง 
   ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เกิดความอุ่นใจไว้วางใจและความ
ประทับใจในการดูแล เอาใจใส่ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของวิทยาลัย 
  ด้านนักเรียน 
   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการติดตามช่วยเหลือโดยการเยี่ยม
บ้านเป็นรายบุคคลและการน าผลการศึกษามาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาของนักเรียน  
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม  2559 ถึง มีนาคม 2560 
          

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000.-  บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
9.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับผลจากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือน ามา

ปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ลดปริมาณผู้เรียนที่มีปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
 10.2 สรุปและประเมินการด าเนินงาน       
  
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

28. โครงการ เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนาการศึกษา   
     คณะครูผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ     

2  ลักษณะโครงการ            โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านบริหารด้านการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ตาม
ความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ใน
ข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืน
ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชา
ลูกเสือเพ่ิมเติม 
  ในภาคเรียนของชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขา ก าหนดให้มี
การจัดสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะการอยู่ร่วมกัน การสามัคคี 
ปรองดองกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นหัวใจส าคัญของลูกเสือ เพ่ือให้
ลูกเสือได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนทักษะในวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้รับระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม และเป็น
การสร้างประสบการณ์ที่ดี ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สั งคม และประเทศชาติ 
วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รวมกับวิทยาลัยฯต่างๆ  ในอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี  
 
 

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

 5.2 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5.3 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความสามัคคีและมีระเบียบวินัย 
5.4 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก   

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          
 6.1.1    เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ – เนตรนารีวิสามัญ ได้ท ากิจกรรม จ านวน 70 คน และผ่านการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85      
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1  เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ – เนตรนารีวิสามัญได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขมี
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางบวกเป็นที่ยอมรับของคณะครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ตุลาคม  2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560       
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       20,000.- บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 ลูกเสือได้รับประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
 9.2 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่พ่ีน้อง ลูกเสือ ซึ่งจะเป็นผลดีในการท างานร่วมกันในสถานศึกษา 
 9.3 เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ และความเข้าใจต่อกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในทางที่ดี  
  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
 10.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างด าเนินการ       
 10.2 แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ     
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29. โครงการ เตรียมความพร้อมงานชุมชนลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม     
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
       

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านบริหารด้านการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา    
          

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ข้อ 273 ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและ
แรมคืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืน รู้จักและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพ่ิมเติม” ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฝึกให้
ลูกเสือได้น าเอาวิชาความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
และเป็นการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือวิสามัญไปพร้อมกัน 
 

  ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี อยู่ค่ายพักแรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง เพิ่มพูนทักษะในวิชาความรู้ต่างๆ ที่จะได้รับระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ   
         

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ ตามวิธีการของลูกเสือวิสามัญ 
5.2 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญ ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องของ

ความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลา การเสียสละ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
5.4 เพ่ือเป็นการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ     

    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1 มีลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  2  คน  

   

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 6.2.2  ลูกเสือวิสามัญสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอบได้วิชา  
         พิเศษทุกคน  
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    กุมภาพันธ์ 2560 ถึง เมษายน 2560      
    

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000.-  บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  
 9.1 ลูกเสือวิสามัญได้รับประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
 9.2 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่พ่ีน้อง ลูกเสือวิสามัญ ซึ่งจะเป็นผลดีในการท างานร่วมกันใน  
                     สถานศึกษา  
 9.3 เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ และความเข้าใจต่อกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในทางที่ดี  
       

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างด าเนินการ 
 10.2 แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ     
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30. โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี 
 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานพัสดุ      
             

2  ลกัษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริการทางการศึกษา จัดวางระบบและควบคุมการใช้
ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การบ ารุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ช ารุด 
5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา 
5.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (ตัดผุ,ท าสี,ท าพ้ืนด้านหลังส าหรับบรรทุกผู้โดยสาร)  
        หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี   

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี มีสภาพพร้อมใช้งาน  
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560      

   

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  257,463.-   บาท (บ ารุงการศึกษา)  
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสถานศึกษามีสภาพพร้อมใช้งาน  
        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 ระหว่างด าเนินการ 
 10.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ        
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31. โครงการ จัดซื้อเสื้อสูทองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม      

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร   
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกความเป็นผู้น าและน าเอาความรู้ที่ได้เรียนมา
ประกอบอาชีพ คณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้จัดจัดท าหลักเกณฑ์และแนว
ประเมินสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติสมาชิกที่มีความประพฤติดี
และมีผลการด าเนินงานตามโครงการภายใต้การนิเทศที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือรับโล่และเกียรติบัตรในโอกาสการ
ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการการประเมินหน่วยมาตรฐาน และสมาชิกดีเด่นของ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี คณะกรรมการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมรับ    

      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือเป็นการเตรียมรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั้งระดับ

หน่วยระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
5.2 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
5.3 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของหน่วยเข้าประกวดแข่งขันและเสนอผลงาน 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน 200  คน 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
  รวม    จ านวน  240  คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ตุลาคม 2559 ถึง  กันยายน 2560       

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000.-   บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ผ่านการประเมิน
หน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นในระดับเหรียญทองแดงข้ึนไป 
        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ     10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ    
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32. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ในสถานศึกษา เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม     
            
  

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  31 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง      
    สถานศึกษาคุณธรรม   
  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดการเรียน
การสอนในด้านต่างๆ  ทั้งด้านอาชีพ จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม ส านักรักชาติ ประชาธิปไตย รวมทั้งการอนุรักษ์ท านุ
บ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้น วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย         

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาท านุบ ารุงศาสนาสืบไป 
5.3 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน 200  คน 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
  รวม    จ านวน  240  คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ของชาติ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    กรกฎาคม 2560        

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000.-   บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 9.2 ครู อาจารย์ และนักศึกษาท านุบ ารุงศาสนาสืบไป 
 9.3 เยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 
        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ      
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33. โครงการ พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม     
            
  

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหาร 
     จัดการศึกษา 
  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นไปตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นได้ว่ามีความส าคัญมาก โดยมุ่งเน้น
คุณธรรมน าวิชาชีพ สนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ได้เรียนรู้การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี
ตลอดจนการสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า 

       

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน 200  คน 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   20  คน 
  รวม    จ านวน  220  คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สนับสนุนให้

สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ได้เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560       

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -    บาท  
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

9.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ 
9.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ        
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34. โครงการ พัฒนาผู้เรียนที่เป็นคนดี และคนเก่ง 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม      

2  ลักษณะโครงการ            โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
     สถานศึกษาคุณธรรม             

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้วิทยาลัยในสังกัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้เรียนดี เรียนเก่ง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โดยจัดด าเนินการโครงการเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท างานมีเกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาองค์การวิชาชีพมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ในการด าเนินงานองค์การวิชาชีพในสถานศึกษาได้ 
5.2 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดส านึก พร้อมมีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนหรือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการด าเนินชีวิต 
5.4 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสมรรถนะร่างกายและบุคลิกภาพ 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน 200  คน 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
  รวม    จ านวน  240  คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    17 ตุลาคม 2559  ถึง  30  กันยายน  2560 
     

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  12,000.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ผู้น านักศึกษาองค์การวิชาชีพมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานองค์การวิชาชีพในสถานศึกษาได้ 

9.2 นักศึกษาเกิดส านึก พร้อมมีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนหรือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป 
9.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
9.4 นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสมรรถนะร่างกายและบุคลิกภาพ   

 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ,หลังการเข้าร่วมโครงการ  
 



151 

 

35. โครงการ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
    

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดบัคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
          

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในทุ
วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจึงได้จัดโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทย ถือเป็น
วัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณกาล มีความส าคัญต่อการด ารงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ดังนั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าว      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาท านุบ ารุงศาสนาสืบไป 
5.3 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน 200  คน 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
  รวม    จ านวน  240  คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ของชาติ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    11 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม2560 
     

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -    บาท  
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆ  ของชาติ 

  
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ    
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36. โครงการ วันปิยะมหาราช 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตวับ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นี้เป็นวาระบรรจบครบ 104 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็น 
“วันปิยมหาราช” เพ่ือร่วมกันน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช 2453 
กระทั่งปัจจุบัน ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าว 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครู – อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวนส าคัญ 
 5.2 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  240  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     21 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท 
        

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 ครู – อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆของชาติ 
 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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37. โครงการ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจ าปี 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การไหว้ครูเป็นประเพณีดั่งเดิมของคนไทย ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้สืบทอดประเพณีไหว้
ครูมาตลอด เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้มีความรู้ความสามารถและ
น าไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการปลูกจิตส านึกที่ดีในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามนั้น งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 5.3 เพ่ือความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในการไหว้ครู 
 5.4 เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษา 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  240  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ 
  6.2.2 วิทยาลัยฯได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มิถุนายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000.-    บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ 
 9.2 วิทยาลัยฯได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทยได้ร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัยและรักใน
สถาบันการศึกษาของตน 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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38. โครงการ วันสถาปนา ประจ าปี 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ในวันที่ 31 มกราคมของทุก ๆ ปีคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้
ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา 26 ปี และเพ่ือเป็นการร่วมร าลึกทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานขึ้น ในวันที่ 31 มกราคม 2560  
โดยก าหนดให้มีการท าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และถวายเครื่องสักการะแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาร่วมท าบุญตักบาตร 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษารักสถาบันการศึกษาของตนเอง 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   -จัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ    จ านวน    9   รูป 
   -จัดพิธีสักการบูชาและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
   -ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวิทยาลัย จ านวน     7  แห่ง 
   -นักเรียนเข้าร่วมโครงการ    จ านวน  160  คน 
   -คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน    33  คน 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน  193  ค 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   ครู –อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ อวท. และนักเรียนนักศึกษาทุกคน
ได้ตระหนักถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 31 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     15,000.-    บาท  (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 วิทยาลัยฯได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 9.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ อวท. และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของ
ทางวิทยาลัยและรักในสถาบันการศึกษาของตน 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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39. โครงการ กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม     

   

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะให้เยาวชน
ของชาติมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์อีกทั้งสนับสนุนให้นักกีฬาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็น
ตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปลุกจิตนักเรียนนักศึกษาเกิดความรัก
สมานฉันท์ รวมทั้งให้นักเรียนร่วมกันแข่งขันกีฬาในแบบเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี จึงได้เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดท าโครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯขึ้น โดยให้มี
การฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกีฬาสีการแข่งขันกองเชียร์ เป็นต้น 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ระดับ ปวช. ได้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ตลอดจนได้ร่วมงานแข่งขันกีฬา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักสมานฉันท์ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 5.5 เพ่ือให้นักศึกษาแข่งขันกีฬาในแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.6 เพ่ือส่งเสริมนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาด้านกีฬา 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน    40  คน 
    รวม   จ านวน   240 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  6.2.2   นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
  6.2.3 นักศึกษาและบุคลกรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความรักสมานฉันท์ต่อเพ่ือนร่วม  
        สถาบัน 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     สิงหาคม  2560 ถึง กันยายน 2560  
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     17,000.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความ
พร้อมที่จะท างานรับใช้สังคม ตลอดจนเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพดี นักศึกษาเกิดความรักสมานฉันท์และ
อยู่ร่วมสังคมในแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ        
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40. โครงการ คุณธรรมน าความรู้ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม  
     องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
     สถานศึกษาคุณธรรม 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินงานโครงการ
คุณธรรมน าความรู้ โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของครอบครัว 
ชุมชน สถาบัน ศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมะ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ในหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษา สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.4 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ทุกแผนกวิชา จ านวน  100  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    40  คน 
     รวม   จ านวน  140  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   ครู – อาจารย์ และนักศึกษาทุกคนมีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมะ และสามารถน า
ความรู้ในหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  6.2.2   ครู – อาจารย์ และนักศึกษาทุกคน สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     11 พฤษภาคม 2560 ถึง 13 พฤษภาคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     30,000.-    บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมะและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 9.2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินชีวิต 
 9.3 นักศึกษามีองค์ความรู้ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ         10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ 
 



158 

 

41. โครงการ จิตอาสา พัฒนาชุมชน 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามที่  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ทางวิทยาลัยฯจึงจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน โดย
ก าหนดให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการเรียนออกช่วยเหลือชุมชนโดยการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ  ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้นักศึกษานอกจากเรียนการสอนในห้องเรียน 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   40  คน 
    รวมทั้งสิ้น  จ านวน  240  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะในการใช้ชีวิตโดย
ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนา ฟ้ืนฟุชุมชน และสังคม 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มิถุนายน  2560 ถึง กันยายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     15,000.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
          

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยเหลือสังคม 
 9.2 นักศึกษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา 
 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ         
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42. โครงการ เลือกตั้งสมาชิกองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  กิจกรรมการเลือกตั้งทีมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนได้
คัดเลือกหาสมาชิกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีจิตส านึกในการน าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในฐานะเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการน าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนของชาติเคารพในความคิดรูปแบบประชาธิปไตย 
 5.4 เพ่ือให้ได้สมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
  6.1.2 ครูที่ปรึกษาชมรม   จ านวน    10  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  210  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   ครู – อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส าคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     สิงหาคม 2560 ถึง กันยายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,500.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
          

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
 9.2 นักเรียนมีจิตส านึกในการน าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 9.3 นักเรียนเคารพในความคิดรูปแบบประชาธิปไตย 
 9.4 ได้สมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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43. โครงการ กีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม     
   

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามที่ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ได้ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬาครูอาชีวศึกษาลพบุรีในทุก ๆ ปี 
เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะ
สังสรรค์กันนั้น  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงได้เห็นความส าคัญ โดยให้คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษาฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ  การแข่งขันกองเชียร์ และการฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนได้ร่วมงานแข่งขันกีฬา 
 5.2 เพ่ือให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักสมานฉันท์ 
 5.3 เพ่ือให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  40  คน 
     รวม   จ านวน  40  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  6.2.2   บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
  6.2.3 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความรักสมานฉันท์ต่อเพ่ือนร่วมสถาบัน 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มีนาคม 2560 ถึง เมษายน 2560  
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     10,000.-    บาท  (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีความพร้อมที่จะท างานรับใช้สังคม ตลอดจนเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพดี เกิดความรักสมานฉันท์ 
และอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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  44. โครงการ อนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หวัหน้างานกิจกรรม 
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ  ทั้งด้านอาชีพ จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม ส านึกรักชาติ ประชาธิปไตย รวมทั้งการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
  ดังนั้น วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้
รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
อีกด้วย  
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาท านุบ ารุงศาสนาสืบไป 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  240  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รักษาขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมไทยให้สืบเนื่องต่อไป 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มิถุนายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,500.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 9.2 ครู อาจารย์ และนักศึกษาท านุบ ารุงศาสนาสืบไป 
 9.3 เยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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  45. โครงการ การแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือให้รู้
ระดับความสามารถของตนเอง สามารถน าจุดบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส 
 5.2 นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาอย่างกว้างขวาง 
 5.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน สังคมและการพัฒนาประเทศ
ต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    20  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  220  คน 
 6.2 เชิงคณุภาพ         
  6.2.1   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถประยุกต์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  7.1     7 พฤศจิกายน 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2559 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,000.-    บาท  (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา กล้าคิดกล้าท าตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  
 9.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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46. โครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  กิจกรรมการปฏิญาณตน อาชีวะสมานฉันท์ครั้งนี้ เป็นนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้
ใช้โอกาสนี้ชวนเด็กอาชีวะมาท าความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า ต่อไปจะไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา เนื่องจากเด็กอาชีวะทุกคนเป็นคนไทยที่รักในหลวงและอยากท าดีถวายพระองค์ท่าน 
ฉะนั้น ถ้าเด็กอาชีวะไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้ว นอกจากจะสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง สังคมไทยก็จะ
มีความสุข สอดรับกับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่อยากให้คนไทยมีความสุข เป็นการสร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ให้กับชาวอาชีวะศึกษา 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 5.2   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมปฏิญาณตนเพ่ือท าความดี “ถวายพ่อ” โดยพร้อมเพรียงกันทั่ว 
                 ประเทศ เพ่ือแสดงออกถึงพลังความเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกันของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 5.3   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยรอบสถานศึกษาถวาย 
        แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร       
                 สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  240  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมแสดงความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 8  พฤศจิกายน 2559 ถึง 9 พฤศจิกายน 2559 
 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท 
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9  ผลทีค่าดว่าได้รับ           

 9.1 นักเรียน นักศึกษา แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
  ภูมิพลอดุลยเดช 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อท าความดี “ถวายพ่อ” โดยพร้อมเพรียงกัน 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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47. โครงการ อบรมนักเรียนแกนน าเพื่อพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     งานครูที่ปรึกษา 
2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง 
     สถานศึกษาคุณธรรม 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น วิทยาลัยฯ
ได้ตระหนักว่าไม่สามารถด ารงการได้โดยล าพัง มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอบรม ซึ่งสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงพร้อมด้วยสาระความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการใช้คู่มือวิทยากรเล่มนี้จะ
สมบูรณ์และสร้างความเข้าใจมากขึ้น เมื่อใช้ประกอบกับหนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” 
เพ่ือให้ได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วน ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มุ่งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความส าคัญของพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการด าเนินงานโครงการ ดังนั้นจึงได้จัด “โครงการ
อบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559” ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือ
สามารถเป็นนักเรียนแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
 5.2   เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าและการ
ท างานเป็นทีม ทั้งหน้าที่วิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม ซึ่งสามารถใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการนี้อย่าง
ได้ผลดี เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จ านวน 200 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักเรียน นักศึกษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     4,000.-    บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือ
สามารถเป็นครูแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 แบบประเมินผลระหว่างด าเนินการ    10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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48. โครงการ แนะแนวสัญจร (Road Show) 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  การแนะแนวสัญจร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน ให้หลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยฯเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
  นอกจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการ Road Show ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการสอน
อาชีพให้กับโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่เขต 1 ลพบุรี เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และครูแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ  ได้ทราบนโยบายการจัด
การศึกษาและการด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 5.2  เพ่ือเป็นการแนะน า การแนะแนวสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนด้านอาชีวศึกษาต่างๆ        
กับนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนต่างๆ  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ลพบุรี 
 5.3   เพ่ือเป็นการรณรงค์ ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตามเปูาประสงค์ที่วางไว้ 
 5.4   เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   21 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อตามสาขาต่างๆ  
และเข้าร่วมกิจกรรม (Road Show) และเรียนรู้ที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน  2560 
 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     6,000.-    บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 เพ่ือแนะแนวให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 9.2 นักเรียนมาสมัครศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 แบบแจ้งยอดโควตา 
 10.2 แบบประเมินผลการให้บริการแนะแนวสัญจร 
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49. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
          ฐานข้อมูลสารสนเทศ   
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  การบริหารจัดการเรื่องอาคารสถานที่ นับเป็นภาระงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ เพราะการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม       
จะช่วยให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   มีห้องในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการจัดการเรียนการสอน             
   ที่มีประสิทธิภาพ   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 พฤศจิกายน  2559 ถึง  มกราคม  2560 
 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     140,000.-    บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 เพ่ือแนะแนวให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 9.2 นักเรียนมาสมัครศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 แบบแจ้งยอดโควตา 
 10.2 แบบประเมินผลการให้บริการแนะแนวสัญจร 
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50. โครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น  
(การออกแบบทรงสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี แต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว) 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาเสริมสวย     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  ได้รับมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน          
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี และการแต่งหน้า-เกล้าผม 
เจ้าสาว)  ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่     
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท  จึงได้จัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้นในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ 
5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะแต่งหน้า เกล้าผมเจ้าสาวให้แก่สมาชิก 
 5.2  เพ่ือให้สมาชิกได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
                 การปฏิบัติจริง 
 5.3  เพ่ือให้สมาชิกได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
 5.4  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การแต่งหน้า-เกล้าผม เจ้าสาว)  จ านวน 4 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย 
                             และมีประสิทธิภาพ  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     2,370.-   บาท  (ระยะสั้น)   
  
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษา 
 9.2  นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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51. โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 
 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ ทักษะการติดตั้ง
ดาวเทียม และทักษะการแข่งขันประกอบและตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือวัดทดสอบ และประเมินผลทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษา
ทางด้านการใช้เครื่องมือ การอ่านวงจรและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้
คัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันเพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และฝึกทักษะในกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและการจัดการศึกษาต่อไป 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือประเมินผลทักษะความรู้ความสามารถ นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.3   เพ่ือบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณธรรมและความรู้ให้กับนักศึกษา 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษา ปวช.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิ 
เล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ทักษะการติดตั้งดาวเทียม จ านวน 3 คน และทักษะการตรวจประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง
ขยายเสียง จ านวน 2 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   นักศึกษา ปวช.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ประยุกต์ช้ความรู้ทักษะวิชาชพในการ
แข่งขันทักษะการติดตั้งดาวเทียม และประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 
 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน  2560 
 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     3,360.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 นักศึกษา ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 5 คน 
 9.2 นักศึกษา ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพในการแข่งขัน
ประกอบ และตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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53. โครงการ การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   
      

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า     
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันการเ พ่ิมรายได้ของประชาชนและนักเรียนนักศึกษา การพัฒนาคน สร้างงานสร้างอาชีพ                    
ซึ่งน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการสนับสนุนเพ่ือสร้างสังคมแหล่งภูมิปัญญาการ
เรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจึงได้ท าโครงการฝึกอบรม 
108 อาชีพขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์            

 5.1  เพ่ือสอนฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
และผู้ด้อยโอกาส 

  5.2  เพ่ือสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส 
  5.3  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
   
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1เชิงปริมาณ          
  6.1.1 เพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนและเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานกับนักเรียน จ านวน 205 คน 
  6.2เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งพัฒนาทักษะแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีด
ความสามารถ         
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 พฤศจิกายน  2559  ถึง  มกราคม  2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     3,440.-   บาท (ระยะสั้น)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเรือนจ าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เ พ่ือให้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบอาชีพได้ 
 9.2 ประชาชนและนักเรียน ได้รับการฝึกอบรมและได้บริการทางวิชาชีพ 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2   หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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  54. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร จัดการศึกษา 
     ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือ
เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยจึงขอประกาศมาตรการ ในการเข้า -ออกวิทยาลัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถานีภูธรจังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้ในเรื่อง “เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน” 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง  
        ท้องถนน 
 5.2   เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง 
                  ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
 5.3   เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน 
                 ชวีิตประจ าวันได้ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  200  คน 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   40  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  240  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาได้อย่างมี 
            ประสิทธิภาพ 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ธันวาคม  2559 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    3,000. -    บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
 9.2  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางทั้งชีวิต 
       ร่างกาย และทรัพย์สิน   
 9.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต  
                ประจ าวันได้ 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ     10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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55. โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง รอบสอง ประจ าปี 2559  

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกความเป็นผู้น าและน าเอาความรู้ที่ ได้เรียนมา
ประกอบอาชีพ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้จัดท าหลักเกณฑ์และ
ประเมินสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติสมาชิกที่มีความประพฤติและมี
ผลการด าเนินงานตามโครงการภายใต้การนิเทศที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือรับโล่และเกียรติบัตรในโอกาสการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการการประเมินหน่วย
มาตรฐาน และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเตรียมรับการ
ประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ในระดับภาค ภาคกลาง 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือเป็นการเตรียมรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาคกลาง 
 5.2 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
 5.3 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของหน่วยเข้าประกวดแข่งขันและเสนอผลงาน 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา  จ านวน   30  คน 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน   25  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน   55  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้เข้าร่วมการ
ประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นในระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม  2560 ถึง ธันวาคม 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000. -    บาท  (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลั ยสารพัดช่างลพบุรี ผ่านการประเมิน           
ในระดับภาค  ภาคกลางต่อไป 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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56. โครงการ ท าบุญวันปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรม 
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
    

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมหลักสูตร   

       

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  ท าบุญตักบาตรเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านาน แสดงถึงน้ าใจ
อันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยด ารงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบ ารุงพระสงฆ์ นอกจากนี้การท าบุญตักบาตร
ร่วมกันยังเป็นการลดความตระหนี่ในใจ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ ฝึกการท าบุญ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่ส าคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้นทันใดหลังจากที่ได้
ท าบุญตักบาตรแล้ว 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการท าบุญตักบาตร จึงได้มอบหมายให้
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดท าพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
ต้อนรับปีใหม่ 2560 ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเป็นผู้ให้และรู้จักการท าบุญร่วมกัน พร้อมกันนี้วิทยาลัยได้
ท าการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นภาพ
อันน่าประทับใจที่ทุกคนต่างใจกันมาท าบุญตักบาตร ครั้งนี้ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งการท าบุญครั้งนี้ยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 อีกด้วย      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
5.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความซาบซึ้งในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมุ่งมั่นในการท าความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลตลอดไป 
5.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและ

ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติธรรม รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน 152  คน 
 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน    33  คน 
       รวม    จ านวน  185  คน 
  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ท าบุญกุศลร่วมกันเพ่ือ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการท าความดีถวายเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    26  ธันวาคม 2559 ถึง 28 ธันวาคม 2559 
     

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  23,500.-    บาท  (ระยะสั้น) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 9.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติธรรม รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 9.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติธรรม รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ    
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57. โครงการ ปรับปรุงส านักงาน 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
    

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ    
          

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  งานอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริการทางการศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่ วย
พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้มีห้องในการท างานราชการที่มีประสิทธิภาพ 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  ปรับปรุง จ านวน 1 ห้อง  
 6.2 เชิงคุณภาพ         

6.2.1  เพ่ือให้มีห้องในการท างานราชการที่มีประสิทธิภาพ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  54,660.-    บาท  (ระยะสั้น) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 วิทยาลัยมีห้องในการท างานราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



176 

 

58. โครงการ อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 
    
          

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรี ยน 
นักศึกษา เพ่ือให้ทราบพัฒนาการ และศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้การสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกับบริษัท เสริมปัญญา จ ากัด ซึ่งเป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน จึงมีประโยชน์เพ่ือให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อสอบ และน าความรู้ เหล่านั้นมาพัฒนาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้ง โรงเรียนยังสามารถน าผลการสอบมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด      

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ

ต่าง ๆ รอบตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
5.2 เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้    

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 จ านวน 75 คน มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ปวช.3และ ปวส.2 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ทราบระดับทักษะ

ความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเอง 
6.2.2 ครูใช้ข้อมูลจากการสอบของนักเรียนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    มกราคม  2560 ถึง มีนาคม 2560 
     

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,300.-    บาท (อุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ทราบระดับทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเอง 
 9.2 ครูใช้ข้อมูลจากการอบรมของนักเรียนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 

  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ   
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59. โครงการ จัดท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 
1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดท าโครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาทวิภาคี ให้กับครูในสถานศึกษา และครูฝึกใน
สถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่  เมษายน 2559 
       

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี 
5.3 เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  ครูแผนกวิชาช่างยนต์   จ านวน   5  คน 
 ครูแผนกวิชาช่างไฟฟูา   จ านวน   2  คน 
 ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน   2  คน 
 ครูแผนกวิชาพณิชยการ   จ านวน   3  คน 
 ครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน   จ านวน   2  คน 
 ครูแผนกสามัญสัมพันธ์   จ านวน   3  คน 
 บุคลากรสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง  จ านวน   5  คน 
       รวม   จ านวน  22  คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1  เตรียมความพร้อมและจัดท าแผนฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาทวิภาคี และให้ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาค ี

          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 
     

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,900.-    บาท (ปวส.) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจการจัดท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับนักศึกษาทวิภาคี 
 9.2 ครูและบุคลากรการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 จัดท าแผนการฝึกอาชีพส าหรับ นักศึกษาทวิภาคีตรงความต้องการของตลาดแรงงาน  
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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60. โครงการ สัมมนาสถานประกอบการการฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์จริง 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการออกฝึกงานของนักศึกษา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพให้การออกฝึกงาน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจัดท าโครงการประชุมสัมมนานักศึกษา
ฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์จริง ปีการศึกษา 2560 ศูนย์การเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เพ่ือรับฟังปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการออกฝึกงาน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ จึงจัดท าโครงการประชุมสัมมนาประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน  

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมการประชุมสัมมนาประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน 
 5.2 เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 5.3 เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 
     

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษา   จ านวน   150  คน 
   ผู้แทนสถานประกอบการ  จ านวน     20  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 เพ่ือหาแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัย กับ สถานประกอบการ    
และให้ความรู้แก่นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน    
     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     28 กรกฎาคม 2560  
         

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000.-    บาท  (ปวส.) 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานของนักศึกษา 
 9.2 มีการจัดการเรียนการสอนส่งนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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61. โครงการ ศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงร่วมกับ สถานประกอบการ ได้ท าความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ และแรงจูงใจให้กับนักเรียนนักศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง  

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ 
 5.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
 5.5 เพ่ือศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
     

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งและบ ารุงรักษา  จ านวน  20  คน 
   นักศึกษา ปวส.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง   จ านวน  20  คน 
   นักศึกษา ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์   จ านวน  20  คน 
   ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งและบ ารุงรักษา จ านวน  20  คน 
   ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง  จ านวน  20  คน 
   ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ จ านวน  20  คน 
   คณะบุคลการวิทยาลัยฯ     จ านวน  10  คน 
      รวมทั้งสิ้น   จ านวน 130 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 สร้างความพร้อม และแนวทางการเข้าฝึกอาชีพ และสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาในการออกฝึกอาชีพ         

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มิถุนายน 2560  
         

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     18,600.-    บาท  (ปวส.) 
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 นักศึกษาและผู้ปกครองได้ศึกษาดูงาน 
 9.2 เพ่ือเพ่ิมแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
 9.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ 
 9.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
 9.5 เพ่ือศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ         
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62. โครงการ นักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  กระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี 
สอดคล้องกับความต้องของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการท างาน สามารถ
เห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้
นักศึกษาฝึกงาน ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนที่ส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือทักษะพัฒนาวิชาชีพ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง 
     

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน  38  คน 
   นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  10  คน 
   นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาพณิชยการ  จ านวน  10  คน 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน  58  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ  

 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     พฤษภาคม 2560 – กรกฎาคม 2560  
         

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท       
9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 เพ่ิมทักษะพัฒนาวิชาชีพ 
 9.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติอาชีพจริง 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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63. โครงการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง ประจ าปีการศึกษา  2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า    

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         

  กระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการท างาน สามารถ
เห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักศึกษา
ฝึกงาน ท างานร่วมกันกับผู้อื่นที่ส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ิมทักษะพัฒนาวิชาชีพ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง 
 5.3 เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน   35  คน 
   นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  10  คน 
   นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาพณิชยการ  จ านวน   10  คน  
   นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน   38  คน 
   นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  10  คน 
   นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาพณิชยการ  จ านวน   10  คน  
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน  113  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ 
         

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2560  
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 เพ่ิมทักษะพัฒนาวิชาชีพ 
 9.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ , หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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64. โครงการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า    

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         

  กระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการท างาน สามารถ
เห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักศึกษา
ฝึกงาน ท างานร่วมกันกับผู้อื่นที่ส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  

5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ิมทักษะพัฒนาวิชาชีพ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง 
 5.3 เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน   35  คน 
   นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  10  คน 
   นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาพณิชยการ  จ านวน   25  คน  
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน   70  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ 
         

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  กุมภาพันธ์  2559  
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 เพ่ิมทักษะพัฒนาวิชาชีพ 
 9.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ   
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ        
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65. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน  ปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการจัดการศึกษากระบวนการเพ่ิม
ทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการออกฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตองการ
ปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน สามารถเห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความ
เชื่อมั่น 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน 
 5.2 เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน 
 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน 
     

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักเรียนนักศึกษา   จ านวน  150  คน 
                    รวมทั้งสิ้น  จ านวน  150  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 สร้างความพร้อม และแนวทางการเข้าฝึกอาชีพ    
     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1     มิถุนายน  2560 
         

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -    บาท 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 นักศึกษาได้แนวทางการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน 
 9.2 นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ        
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66. โครงการ ศึกษาดูงาน ปวช.1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

  มาตรฐานที่  3 ดา้นการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการออกศึกษาดูงานส าหรับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนสายอาชีพ ในสายงานนั้น ๆ และเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความส าคัญในการออกศึกษาดูงาน จึงจัดท าโครงการออกศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการขึ้น เพ่ือเพ่ิมแนวทางการศึกษาให้กับผู้เรียน และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สถานประกอบการ 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
 5.3 เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน  80  คน 
   นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  20  คน 
   นักศึกษา ปวช. 1 แผนกพณิชยการ   จ านวน  20  คน 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน 120  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 สร้างแรงจูงใจและแนวทางการประกอบอาชีพ ให้ตรงกับสายงานที่ผู้เรียนเลือกเรียน     
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ    
     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
         

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     12,000.-   บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน  80  คน 
 9.2 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  20  คน 
 9.3 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกพณิชยการ   จ านวน  20  คน 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน 120  คน 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ     
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67. โครงการ ประชุมสัมมนาการออกพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   
      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

2  ลักษณะโครงการ             โครงการตามภาระงานประจ า   
      

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    

  มาตรฐานที่  3 ดา้นการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายมุ่งเน้นการ กระบวนการเพ่ิมทักษะ
พัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง เพ่ือ
เพ่ิมพูนให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี ครูมีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในวงการธุรกิจสายงานอาชีพ
นั้น ๆ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการท างาน สามารถเห็นวิธีการส ร้างผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้ครูพัฒนาวิชาชีพ ท างานร่วมกัน
กับผู้อ่ืนที่ส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานประกอบการแสดง
ความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไข 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1 เพ่ือส่งเสริมการประชุมสัมมนาการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ 
 5.2 เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 5.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝุายแสดงความคิดเห็น 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   ครูแผนกวิชาช่างยนต ์    จ านวน  5  คน 
   ครูแผนกวิชาช่างไฟฟูา    จ านวน  2  คน 
   ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  2  คน 
   ครูแผนกวิชาพณิชยการ    จ านวน  3  คน 
   ครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน    จ านวน  2  คน 
   ครูแผนกสามัญสัมพันธ์    จ านวน  3  คน 
   ครูวิชาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวย   จ านวน  1  คน 
   ครูวิชาชีพระยะสั้น วิชาท าขนม   จ านวน  1  คน 
   ครูวิชาชีพระยะสั้น วิชาร้อยลูกปัด   จ านวน  1  คน 
   ผู้แทนสถานประกอบการ    จ านวน 16 คน 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน 36 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1 เพ่ือหาแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัย กับสถานประกอบการ และให้
ความรู้แก่สถานประกอบการ และครู-อาจารย์ในการออกพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 กรกฎาคม  2560 
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8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     2,500.-   บาท  (ระยะสั้น) 
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
  

 9.1 เพ่ือส่งเสริมการประชุมสัมมนาการออกพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ 
 9.2 เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 9.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝุายแสดงความคิดเห็น 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ  
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ        
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68. โครงการ ฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   สาขาวิชาเสริมสวย  
รายวิชาการท าสี เคมี ยืด ดัด 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาเสริมสวย     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการท างานอย่างเห็นได้
ชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหา
งานท า การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลรูปลักษณ์เรือนกาย ตลอดจนบุคคลเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ยอมรับ 
มั่นใจ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด แผนกคหกรรมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการท าสี เคมี ยืด ดัด เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก
ให้โดดเด่นและความม่ันใจของผู้เข้ารับอบรมให้มากข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมสีและท าเคมี 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงวิธีการเลือกท าสีให้เหมาะสมกับสีผิว 
 5.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปรียบเทียบสีของผมกับสีในระดับสีนั้น 
 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยเข้าร่วมอบรม  จ านวน  31  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มกราคม 2560  ถึง  มกราคม 2560  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000.-   บาท (ระยะสั้น)    
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  ผู้เข้ารบการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทคนิค และหลักการท าสี เคมี ยืด ดัด ที่หลากหลายสไตล์ที่
เหมาะสมกับตนเอง และแก้ไขจุดบกพร่องกรณีสีผมไม่เสมอกัน 
 9.2  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2  หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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69. โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 
 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานอาคารสถานที่     
   

2.  ลักษณะโครงการ   -  โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
     

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  การบริหารจัดการเรื่องอาคารสถานที่ นับเป็นภาระงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารงานด้านอื่น ๆ เพราะการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม จะช่วยให้
การด าเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

  งานอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้งการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ การสร้างเพ่ิมเติม การตกแต่งให้สวยงาม การรักษาความ
สะอาดและอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาลัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
ติดต่อราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัย ตลอดจนถึงการให้บริการหน่วยงาน หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์            
 5.1  มีห้องในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1  เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 1 ห้อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ          
  6.2.1 เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 พฤศจิกายน  2559  ถึง  มกราคม 2560  
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     60,000.-   บาท (ระยะสั้น)   
  
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1  วิทยาลัยฯมีห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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70. โครงการ ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
     หัวหน้างานปกครอง 
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยทางศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนดแผนบูรณาการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 และทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
จึงได้จัดโครงการ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” เพ่ือให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้
ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรม คือ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโทษ โทษของการไม่
สวมหมวกนิรภัย และจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยภายในสถานศึกษา และจัดท าปูายนิเทศและรณรงค์
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้และโทษของการไม่
สวมหมวกนิรภัย 
 5.2   เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 
 5.3   เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง
ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา   จ านวน  180  คน 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   35  คน 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน  215  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   เพ่ือให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ธันวาคม  2559 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000. -    บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1  เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้และโทษของการไม่สวม
หมวกนิรภัย 
 9.2  เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 
 9.3 เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางทั้ง
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
 9.4  เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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71. โครงการ การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
และสถานประกอบการ(ต่อยอดจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559) 

 
1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
      

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กล่าวว่าการ
จัดการอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ วิทยาลัยเน้นการพัฒนาการเรียน
การสอนและฝึกอาชีพ เปูาหมายในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับท้องถิ่นและสถานประกอบการ  ดังนั้นวิทยาลัย
จึงจัดท าโครงการ การพัฒนาและใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการ(ต่อยอดจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559) เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ 
         

5  วัตถุประสงค์            
1.1 เพ่ือพัฒนาและจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ  
1.2 เพ่ือท้องถิ่นและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1.3 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1 พัฒนาและจัดท าหลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการจ านวน 3 สาขางาน 

6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มีนาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2560 

 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000.-  บาท  (โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)            
  

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ 

9.2 ครูมีประสบการณ์ในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และสถานประกอบการ 

           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 ติดตามผลระหว่างการด าเนินการ  
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72. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
(กล้องวงจรปิด) 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
     หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี 

เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการ ตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน  

  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของส านักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น 
สามารถ ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุน การ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ  เพ่ือการ บริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เปูาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ(Management Information System: MIS) มาปรับใช้จริงในองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับ
ระบบการด าเนินงานขององค์กร โดยค านึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน ลดการท างานซ้ าซ้อน 
และลดความผิดพลาดจากการท างานของคน การน าคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานท าให้สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน  แต่ด้วยปัจจุบันระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ใน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีขนาดความจุของฐานข้อมูลไม่เพียงพอ  และยังไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบท าให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ครบถ้วน  
  ดังนั้น เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน(MIS for management and Learning) 
เพ่ือน าระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บ การสืบ-ค้น ขอ้มูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
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5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เ พ่ือให้มีระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร การเรียน                

การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ  

 5.2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1  ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กรงานบริการ       
และงานจัดการเรียนการสอน  
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์   มีระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  มกราคม  2560  ถึง  กุมภาพันธ์  2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    49,800.-  บาท  (โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
            
   

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          

 9.1  ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร งานบริการและงานจัดการ

เรียนการสอน 

 9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

 9.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ จากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ Extranet  
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมีช่อง  ทางเพ่ิมในการท างานร่วมกัน
สะดวกไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
 9.4 มีระบบการจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ ์
 9.5 มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล 
 9.6 สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย  
  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1  ระหว่างการด าเนินการ 
 10.2  เสร็จสิ้นการด าเนินการ 
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73. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
(ศูนย์การเรียนบ้านหม่ี) 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
     หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า     
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี 

เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการ ตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน  

  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของส านักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น 
สามารถ ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุน การ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ  เพ่ือการ บริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เปูาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ(Management Information System: MIS) มาปรับใช้จริงในองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับ
ระบบการด าเนินงานขององค์กร โดยค านึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน ลดการท างานซ้ าซ้อน 
และลดความผิดพลาดจากการท างานของคน การน าคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานท าให้สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน  แต่ด้วยปัจจุบันระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ใน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีขนาดความจุของฐานข้อมูลไม่เพียงพอ  และยังไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบท าให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ครบถ้วน  
  ดังนั้น เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน(MIS for management and Learning) 
เพ่ือน าระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บ การสืบ-ค้น ข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
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5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เ พ่ือให้มีระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร การเรียน                

การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ  

 5.2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1  ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กรงานบริการ       
และงานจัดการเรียนการสอน  
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์   มีระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  มกราคม  2560  ถึง  กุมภาพันธ์  2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     50,000.-  บาท (โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
            
   

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          

 9.1  ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร งานบริการและงานจัดการ

เรียนการสอน 

 9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

 9.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ จากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ Extranet  
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมีช่อง  ทางเพ่ิมในการท างานร่วมกัน
สะดวกไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
 9.4 มีระบบการจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
สามารถค้นหาเอกสารอยา่งเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ ์
 9.5 มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล 
 9.6 สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย  
  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1  ระหว่างการด าเนินการ 
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74. โครงการ การพัฒนางานอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงาน 
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การบริหารจัดการเรื่องอาคารสถานที่ นับเป็นภาระงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา
ทุกแห่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารงานด้านอ่ืนๆ  เพราะการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม จะช่วยให้
การด าเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  งานอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้งการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ การสร้างเพ่ิมเติม การตกแต่งให้สวยงาม การรักษาความ
สะอาดและอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือให้อาคารสถานที่ต่างๆ  ของวิทยาลัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ติดต่อราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัยตลอดจนถึงการให้บริการหน่วยงานหรือประชาชน
ทั่วไปที่มาขอใช้อาคารสถานที่และจัดกิจกรรมต่างๆ งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนขึ้น 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือให้วิทยาลัยมีอาคารเรียนและปฏิบัติการ ที่มีระบบไฟฟูาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี 
        ประสิทธิภาพ  
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ซ่อมแซมระบบไฟฟูาอาคารเรียนและปฏิบัติการ 
6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีระบบไฟฟูาในอาคารเรียนและปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 
 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  35,200.-  บาท (โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
            
  

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 วิทยาลัยฯมีอาคารเรียนและปฏิบัติการที่มีระบบไฟฟูาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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75. โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
     หัวหน้างานความร่วมมือ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
  มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา  

  ตัวบ่งชี้ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
     

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้วิทยาลัยผลิตนักศึกษาให้ตอบสนอง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในชุมชน และท้องถิ่นปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การผลิตและการบริการ
ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและบริการ และภาคการเกษตรจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ความจ าเป็นดังกล่าวส่งผลให้สถาน
ประกอบการมีความต้องการคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานและคุณภาพแรงงานเปลี่ยนไป โดยที่สถานศึกษาของรัฐไม่
สามารถผลิตก าลังคนสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ      
        หนว่ยงานภายนอก  
 5.2   พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 5.3   เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูให้สามารถพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.4   เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพคุณลักษณะตรงตาม
        ความต้องการของตลาดแรงงาน 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีลงนามความร่วมมือ 
6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  หน่วยงานภายนอกท าความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 .-  บาท  (โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 จ านวนสถานประกอบการท าความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 9.2 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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76. โครงการ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (MINI TOEIC) 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า 
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

     มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารท างานและติดต่องานต่างๆ  ผู้ที่มีความรู้ ภาษาอังกฤษจะได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (MINI TOEIC) ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     
โดยในประเทศไทยมีการสอบเข้าท างาน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและ
การอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบสามารถวัดทักษะความสามารถในการน าภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟัง
และการอ่านคะแนนของ TOEIC 
5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียน  
 5.2   เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกด้านการพูด 
 5.3   เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
 5.4   เพ่ือพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
  6.1.2 นักเรียนที่เข้าทดสอบมีความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง-การอ่าน 
  6.1.3  ครูผู้ควบคุมการทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน 
  6.1.4  คณะกรรมการในการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (MINI TOEIC) 
6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างม่ันใจ 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000.- บาท 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง 
 9.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 9.3 วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใดในแต่ละทักษะการฟังการฟังไวยากรณ์และการอ่าน 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 ระหว่างด าเนินการ 
 10.2 เสร็จสิ้นโครงการ 
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77. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ต าบลโก่งธนู) 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน 
   

2  ลกัษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ด าเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ค าแนะน า
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการดูแลบ ารุงรักษา ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร       
และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ให้กว้างขวางครอบคลุม รวมทั้งการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่มอาชีพประจ าต าบล สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) จ านวน 1 ศูนย์ โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพ่ือลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 5.2   เป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีด าให้กับประชาชน สร้างทักษะให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน 
หน่วยงานและโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานกับนักเรียนจ านวน 250 คน และมีผู้เข้าร่วมรับบริการ  
300 คน 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สร้ างแหล่งปฏิบัติ งานจริ งรวมทั้ ง พัฒนาทักษะแ ก่นัก เรียนให้มีความสามารถ                 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2560 
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8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,500.-  บาท  (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center)
            
  

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การรักษาการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ  
  ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 9.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดย
  การฝึกสอนและการย้อมผ้าสีด า 
 9.3 ประชาชนโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ การท าโบว์ริบบิ้นสีด าและพร้อมรับแจกริบบิ้นสีด าฟรี 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม 
 10.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
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78. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เทศบาลบ้านหม่ี) 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า  
    

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
   

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ด าเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ค าแนะน า
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการดูแลบ ารุงรักษา ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่อง กลการเกษตร       
และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ให้กว้างขวางครอบคลุม รวมทั้งการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่มอาชีพประจ าต าบล สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) จ านวน 1 ศูนย์ โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 5.2   เป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีด าให้กับประชาชน สร้างทักษะให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน 
หน่วยงานและโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานกับนักเรียนจ านวน 250 คน และมีผู้เข้าร่วมรับบริการ  
300 คน 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สร้ างแหล่งปฏิบัติ งานจริ งรวมทั้ ง พัฒนาทักษะแก่นัก เรียนให้มีความสามารถ                 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2560 
 
 
 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000.-  บาท  (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center)
            
  

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การรักษาการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ  
  ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 9.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดย
  การฝึกสอนและการย้อมผ้าสีด า 
 9.3 ประชาชนโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ การท าโบว์ริบบิ้นสีด าและพร้อมรับแจกริบบิ้นสีด าฟรี 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม 
 10.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
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79. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ด าเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ค าแนะน า
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการดูแลบ ารุงรักษา ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร       
และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประส บ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ให้กว้างขวางครอบคลุม รวมทั้งการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่มอาชีพประจ าต าบล สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) จ านวน 1 ศูนย์ โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพ่ือลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 5.2   เป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีด าให้กับประชาชน สร้างทักษะให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน 
หน่วยงานและโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานกับนักเรียนจ านวน 250 คน และมีผู้เข้าร่วมรับบริการ  
300 คน 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สร้ างแหล่งปฏิบัติ งานจริ งรวมทั้ ง พัฒนาทักษะแก่นัก เรียนให้มีความสามารถ                 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 
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8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000.-  บาท  (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
            
   

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การรักษาการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ  
  ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 9.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดย
  การฝึกสอนและการย้อมผ้าสีด า 
 9.3 ประชาชนโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ การท าโบว์ริบบิ้นสีด าและพร้อมรับแจกริบบิ้นสีด าฟรี 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม 
 10.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 

 

80. โครงการ ศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า     
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ด าเนินการโครงการศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการดูแลบ ารุงรักษา ให้สามารถซ่อม
บ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในเขตภาคใต้  
อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การด าเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะ
อาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบโครงการศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในเขตภาคใต้ หมู่บ้านหัวปุา      
ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพ่ือลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 5.2   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟูา    
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  
 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน 
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานกับนักเรียนจ านวน 30 คน และมีผู้เข้าร่วมรับ
บริการ  150 คน 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สร้ างแหล่งปฏิบัติ งานจริ งรวมทั้ ง พัฒนาทักษะแก่นัก เรียนให้มีความสามารถ                 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 13 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000.-  บาท  (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การรักษาการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ  
  ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 9.2 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟูา     
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม 
 10.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
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81. โครงการ ปรับปรุงโต๊ะเรียนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ด้วยแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช .        
และระดับชั้น ปวส. ให้แก่ช่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนั้นได้มีครุภัณฑ์
การศึกษาชุดโต๊ะเขียนแบบได้ช ารุดและเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอน 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือเป็นการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
 5.2   เพ่ือให้ผู้เรียนผู้สอนเกิดความพร้อมและมีอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์ในการเรียนการสอน 
 5.3   เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1 ได้โต๊ะส าหรับใช้ในการเรียนการสอน  จ านวน  8 ตัว 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้เรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมีอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์และพร้อมการเรียน 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 6 มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000.-  บาท (ปวส.) 
            
  

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          
 9.1 ได้โต๊ะส าหรับใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 8 ตัว 
 
           

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ 
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82. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อใช้ในราชการ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานพัสดุ       

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ       

   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริการทางการศึกษา จัดวางระบบและควบคุมการใช้
ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การบ ารุงรักษาและการพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ราชการของวิทยาลัยมี
สภาพทรุดโทรมอันเนื่องมาจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรจัดซื้อรถยนต์ราชการ เพ่ือทดแทน
รถยนต์คันเก่า ที่มีอายุการใช้งานมานานและต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจ านวนมาก เพ่ือเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  - รถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง ดีเซล ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน ม-6675 ลพบุรี สีเทา 
จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2536 อายุการใช้งาน 23 ปี 
  -  รถบรรทุกเล็กกระบะ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง-9900 ลพบุรี จัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2538 อายุการใช้งาน 21 ปี 
  -  รถ 6 ห้อ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี สีฟูา ได้รับบริจาคเมื่อวันที่        
29 กันยายน 2551 อายุการใช้งาน 8 ปี 
  -  รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-3562 
ลพบุรี จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 อายุการใช้งาน 6 ปี 
  ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก
กระบะสี่ประตู (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
     

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ราชการ (รถกระบะ 4 ประตู) 
5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา 
5.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1 รถยนต์ราชการ (รถกระบะ 4 ประตู) ดีเซล จ านวน 1 คัน   
 6.2 เชิงคุณภาพ         

6.2.1 มีรถยนต์ราชการ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา และมีรถยนต์
ราชการที่พอเพียงกับการใช้งาน ซึ่งทดแทนรถยนต์คันเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม อันเนื่องมาจากการใช้งาน
มาเป็นเวลานาน  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    1 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560       

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  700,000.-   บาท  (บ ารุงการศึกษา)  
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9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสถานศึกษา (รถกระบะ 4 ประตู) จ านวน 1 คัน  
        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 ระหว่างด าเนินการ 
 10.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ         
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83. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานบุคลากร     
             

2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า    
     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ       

   มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 

   ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร   

      

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ0601/9104 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2559ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ นั้น ทาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการในพระราชด าริที่ส่งผลให้ ประชาชนและ
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองต่อส่วนกลางจึงมีการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าตามโครงการพระราชด าริ และน าความรู้           
มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการในพระราชด าริ 
     

5  วัตถุประสงค์           
5.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพรรณพืช

ในการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จ านวน  31 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ         

6.2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาธรรมชาติ 
          

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559  
       

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  76,000.-   บาท  (ระยะสั้น) 
 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้และมีแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและพรรณพืช
 9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชด าริได้ 
        

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
     

 10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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84. โครงการ การเตรียมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
(ห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งก าลัง) 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    
     หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
            

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปรับปรุงห้องเรียนทางเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ทันสมัย     
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังและเกิดประโยชน์ ทางงานสื่อการ
เรียนการสอนเห็นว่าจ าเป็นต้องมีห้องเรียนที่ทันสมัยและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ “การเตรียมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา (ห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งก าลัง)”ขึ้น โดยใช้ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จ านวน 
1 ห้อง ใช้โครงสร้างเก่าของห้องมาปรับปรุงแก้ไขบางส่วนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเรียนการสอน จน
ห้องเรียนดังกล่าวส าเร็จสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติได้หลายวิชา เพราะได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมและ
สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในห้องให้ใช้การได้รับรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการจัดสถาน ที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าถึงองค์ความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  
โดยจัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงเยาวชน 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   จัดท าห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งก าลัง  1  ห้อง 
 5.2   ได้เข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   จัดท าห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งก าลัง 1 ห้องเข้าประกวด การจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ     

      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     10,000.-    บาท  (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 ได้ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 1 ห้อง 
 9.2 ได้สื่อการเรียนการสอนทันทีสมัยมีคุณภาพ 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ 
 10.2 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 10.3 จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 
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85. โครงการ เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
     คณะครูผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ                
     

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า    

     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
  มาตรฐานที่ 3   ด้านการจัดการเรียนการอสนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 
ตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้
เขียนไว้ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล
และแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม 
 

  ในภาคเรียนของชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขา ก าหนดให้มี
การจัดการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะ การอยู่ร่วมกัน       
การสามัคคี ปรองดองกัน และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นหัวใจส าคัญของ
ลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะในวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้รับระหว่างการอยู่ค่ายพัก
แรม และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รวมกับวิทยาลัยฯต่างๆ ในอาชีวศึกษา    
จังหวัดลพบุรี 
 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1   เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีประสบการณ์การใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
 5.2   เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 5.3   เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความสามัคคีและมีระเบียบวินัย 
 5.4   เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1   เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ-เนตรนารีวิสามัญ และครูได้ท ากิจกรรม จ านวน 65 คน 
และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85 
 6.2 เชิงคุณภาพ         
  6.2.1   เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ-เนตรนารีวิสามัญได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข มี
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางบวกเป็นที่ยอมรับของคณะครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1 มกราคม 2560 – มีนาคม 2560 
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8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     20,000.-    บาท  (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

9  ผลที่คาดว่าได้รับ           

 9.1 ลูกเสือได้รับประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
 9.2 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่พ่ีน้อง ลูกเสือ ซึ่งจะเป็นผลดีในการท างานร่วมกันในสถานศึกษา 
 9.3 เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ และความเข้าใจต่อกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในทางท่ีดี 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ       
 10.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างด าเนินการ 
 10.2 แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ 
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86. โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร   
     หัวหน้างานบุคลากร 
2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปใน
อนาคต จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์ นอกจากนั้นยังมี
ศาสนาประจ าชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต วิทยาลัยฯจึงจัดโครงการเพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 
5  วัตถุประสงค์           

5.1 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5.2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
 6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  จ านวน  45 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ         

6.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000.-    บาท  (ระยะสั้น) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความปลื้มปิติและน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรุณาธิคุณ 
 9.2 ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจและมี
ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา กษัตริย์  
 9.3 ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่นในการ
ด ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ   
 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ  
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87. โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริตามแนวทาง  
เศรษฐกิจพอเพียง  ปีการศึกษา 2559 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน    
2  ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจ า     

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    
    มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมี
นโยบายให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีความรู้ในวิชาชีพ และมีความรู้ในการศึกษาต่อเพ่ือที่จะก้าวสู่
โลกของอาชีพหรือการท างาน   เป็นการปัจฉิมนิเทศเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ  ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้
นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การท างานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้อย่างถูกต้องและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการเลิกจ้างงาน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกด้วย 
5  วัตถุประสงค์           

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและคัดเลือกเข้าท างานในสถาน

ประกอบการ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป 
5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

         

 6.1 เชิงปริมาณ          
6.1.1  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 
6.1.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6.2 เชิงคุณภาพ         
6.2.1  นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาท่ีตนชอบถนัด 
6.2.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัว 
6.2.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 

  ชีวิตประจ าวัน 
6.2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ ในการอยู่กับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีความสุข 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1    มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 
8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  36,000.-    บาท  (กิจกรรม) 
9  ผลที่คาดว่าได้รับ           
 9.1 นักศึกษามีแนวทางในการเลือกท่ีจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ 
 9.2 มีความรู้และความเข้าใจปฏิบัติตนในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  

 9.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 ระหว่างด าเนินการ   
 10.2 เสร็จสิ้นโครงการ    
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88. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
     หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
     และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี 

เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการ ตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่ อมต่อด้วย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน  

  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของส านักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น 
สามารถ ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุน การ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ  เพ่ือการ บริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เปูาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ(Management Information System: MIS) มาปรับใช้จริงในองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับ
ระบบการด าเนินงานขององค์กร โดยค านึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน ลดการท างานซ้ าซ้อน 
และลดความผิดพลาดจากการท างานของคน การน าคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานท าให้สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน  แต่ด้วยปัจจุบันระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ใน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีขนาดความจุของฐานข้อมูลไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบท าให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ครบถ้วน  
  ดังนั้น เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน(MIS for management and Learning) 
เพ่ือน าระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บ การสืบ-ค้น ข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
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5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เ พ่ือให้มีระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร การเรียน                

การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ  

 5.2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1  ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กรงานบริการ       
และงานจัดการเรียนการสอน  
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์   มีระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  มกราคม  2560  ถึง  มีนาคม  2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     99,800.-  บาท  (บกศ.)    
           

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          

 9.1  ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร งานบริการและงานจัดการ

เรียนการสอน 

 9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

 9.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ จากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ Extranet  
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมีช่อง ทางเพ่ิมในการท างานร่วมกัน
สะดวกไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
 9.4 มีระบบการจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ ์
 9.5 มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล 
 9.6 สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย  
  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1  ระหว่างการด าเนินการ 
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89. โครงการ จัดหายาให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หวัหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ต่างๆ  ไว้บริการนักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย

สารพัดช่างลพบุรี อย่างพอเพียงและสะอาด ปลอดภัย งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงต้องจัดเตรียมยาสามัญ

ประจ าบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้เพียงพอส าหรับการดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือให้สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผู้เรียนและ

บุคลากรด้านสุขภาพอนามัย  

 5.2  เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัย 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ทุกชั้นปี 200  คน 
  6.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จ านวน  45  คน  
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สุขภาพของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีสุขภาพท่ีดี 
  6.2.2 สุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีสุขภาพท่ีดี  
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000.-  บาท  (ระยะสั้น)    

         

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          

 9.1  สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการ

บริการและบรรเทาอาการได้ทันท้วงที 
  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1  ระหว่างการด าเนินการ 
 10.2  เสร็จสิ้นโครงการ 
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90. โครงการ อบรมเทคโนโลยีฮอนด้าและขับขี่ปลอดภัย 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     แผนกวิชาช่างยนต์ 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
   มาตรฐานที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เพ่ือส่ง

เข้าร่วมการให้นักเรียนนักศึกษาขับขี่รถจักรยานยนต์และกฎจราจรให้ถูกต้อง เพ่ือให้ครู-อาจารย์และนักเรียน 

นักศึกษาได้ใช้ถนนในการเดินทางอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษาได้ศึกษามีความปลอดภัยในการขับข่ี  

 5.2  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน – นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีไม่ปลอดภัย 
 5.3  เพื่อปลูกจิตส านึกในการรักษาความปลอดภัยในกฎจราจร 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1  นักศึกษาและครู – อาจารย์เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  150 คน 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์โดยตรงและการปฏิบัติจริง ในการขับขี่     
                            อย่างปลอดภัย 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์  2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,200.-  บาท   (อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
            

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          

 9.1  ครู – อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 

 9.2  นักเรียน นักศึกษามีความผูกพันและมีความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 

 9.3  นักศึกษามีจิตส านึกในการขับขี่ปลอดภัย 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1  ระหว่างการด าเนินการ 
 10.2  เสร็จสิ้นโครงการ 
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91. โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่  2560 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
   

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจ า    
           

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยอาชีวะอาสา

และรวมกลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ในสาขาวิชาชีพด้านการอาชีวศึกษา และใช้เป็นแหล่งฝึก

ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาส าหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดลพบุรี และเทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี ด าเนินการระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัย

สารพัดช่างลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

5  วัตถุประสงค์            
 5.1  เพ่ือบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอ่ืนๆ  ให้กับประชาชนช่วงเทศกาล         

                ปีใหม่ 2560 

 5.2  เพ่ือเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา 
 

6  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ          
  6.1.1  ประชาชนเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ประมาณ 350 คัน 
 6.2       เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สร้ างแหล่ งปฏิบัติ งานจริ งรวมทั้ ง พัฒนาทักษะแก่นั ก เรี ยนให้มีความสามารถ                 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความสามารถ 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 7.1  29  ธันวาคม 2559  - 4 มกราคม 2560 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     59,000.-  บาท (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
             

9  ผลที่คาดว่าได้รับ          

 9.1  ประชาชนได้รับการตรวจเช็คซ่อมบ ารุง และการยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ และเพ่ือความ

ปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิล าเนา 

 9.2  ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คบ ารุงรักษา จ านวนไม่น้อยกว่า 350 คน 

 9.3  นักศึกษามีจิตส านึกในการขับขี่ปลอดภัย 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ      
 10.1  แบบประเมินหรือแบบสอบถาม 
 10.2  สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
 



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 -  งบด าเนินงาน
575,000

237,000
3,382,910

4,194,910
1,296,040

1,592,000
7,082,950

      - ค่าตอบแทน
566,000

60,000
520,000

1,146,000
100,000

1,246,000

ค่าเช่าบา้น(ขั้นต่ า)

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
566,000

60,000
520,000

1,146,000
100,000

1,246,000

เงินค่าสอนพเิศษ

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย
9,000

5,880
510,640

525,520
896,040

570,000
4,092,200

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า)

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
250,000

250,000
84,800

300,000
634,800

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
60,000

60,000
50,000

110,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

ค่าซ่อมครุภัณ
ฑ์

60,000
60,000

100,000
160,000

ค่าซ่อมสิ่งกอ่สร้าง
50,000

50,000

ค่าจา้งเหมาบริการ
100,000

100,000
83,220

50,000
233,220

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม
9,000

5,880
40,640

55,520
30,000

20,000
105,520

          - ค่าวัสดุ
133,620

1,035,800
1,169,420

300,000
690,000

2,159,420

วัสดุส านักงาน
19,500

267,800
219,500

200,000
419,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10,000

158,000
160,000

100,000
260,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
10,000

  -
10,000

  -
10,000

วัสดุการศึกษา
50,000

400,000
423,080

300,000
250,000

973,080

วัสดุงานบา้นงานครัว
10,000

30,000
40,000

20,000
60,000

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา
10,000

10,000
10,000

20,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

วัสดุคอมพวิเตอร์
20,000

20,000
10,000

30,000

วัสดุกอ่สร้าง
14,120

100,000
114,120

50,000
164,120

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
20,000

50,000
70,000

50,000
120,000

2,236,120
600,000

1,380,000
4,216,120

 - ค่าสาธารณ
ูปโภค (ขั้นต่ า)

510,000
510,000

332,000
842,000

ค่าโทรศัพท์
10,000

10,000
12,000

22,000

ค่าน้ าประปา
100,000

100,000
20,000

120,000

ค่าไฟฟา้
400,000

400,000
300,000

700,000

 - งบลงทุน
5,500,000

5,500,000
5,500,000

  3.1 ครุภัณ
ฑ์

  - หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา 2
1,100,000

1,100,000
1,100,000

  - สิ่งกอ่สร้าง ปรับปรุงอาคาร

หอประชุม
4,400,000

4,400,000
4,400,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 - งบเงินอุดหนุน
207,000

207,000
1,500,000

814,000
2,521,000

 - อดุหนุนสิ่งประดิษฐ์คนุร่นใหม่และ

หุน่ยนต์
207,000

207,000
50,000

257,000

 - อดุหนุนโครงการวิจยัและพฒั
นา

นวัตกรรม

 - อดุหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี

 - อดุหนุนโครงการจดัการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น
1,500,000

1,500,000

 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ อกท.

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพ

อตุสาหกรรม
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 - อดุหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

 - อดุหนุนนักเรียนเจงัหวัดภาคใต้

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพ

พาณิ
ชยกรรม

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญ
ญ

าตรี

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  - โครงการ
37,500

811,470
36,000

884,970
93,200

165,000
25,000

479,500
191,560

954,260
1,050,000

2,889,230

  1.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน

นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส.       

ปกีารศึกษา 2560

5,000
5,000

  2.โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จ

การศึกษา ปกีารศึกษา 2559
5,000

5,000

  3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

วิชาชีพเฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น)

 ปกีารศึกษา 2560

  4.โครงการบริการด้านทุนการศึกษา

 ปกีารศึกษา 2560
3,000

3,000

  5.โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จ

การศึกษา ปกีารศึกษา 2559
2,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  6.โครงการประชุมผู้ปกครองและ

ลงทะเบยีนนักเรียนนักศึกษา
10,000

10,000

  7.โครงการเยี่ยมบา้นและติดตาม

นักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2559
25,000

25,000

  8.โครงการจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
5,000

5,000

  9.โครงการจดัท าสื่อประชาสัมพนัธ์

วิทยาลัยสารพดัช่างลพบรุี
5,000

5,000

  10.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

 ภูมิทัศน์และระบบสาธารณู
ปโภค

วิทยาลัยฯ
100,000

100,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 12.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

 ประจ าปกีารศึกษา 2559
8,600

8,600

  13.โครงการด าเนินการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา 

(V-NET) ปกีารศึกษา 2559

  14.โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์ระยะ

 5 ป ีวิทยาลัยสารพดัช่างลพบรุีสู่

ความเปน็เลิศ
120,000

120,000

  15.โครงการวิจยัพฒั
นานวัตกรรม

การเรียนรู้เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
10,000

10,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  16.โครงการพฒั
นาระบบกลไกการ

ประกนัคุณ
ภาพภายในและประกนั

คุณ
ภาพภายนอก

15,000

  17.โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ

และการบริการวิชาชีพและวิชาชีพสู่

ชุมชน

100,000
100,000

  18.โครงการอบรมแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบสมรรถนะและเศรษฐกจิ

พอเพยีง
10,000

10,000

  19.โครงการตรวจสารเสพติด
1,000

1,000

  20.โครงการจดัซื้อวิทยุสื่อสาร

10,000
10,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  21.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ระยะสั้น(การออกแบบทรงผม

สุภาพบรุุษ สุภาพสตรีและการ

แต่งหน้าเกล้าผมเจา้สาว)
1,500

1,500

  22.โครงการ การเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา

เสริมสวย รายวิชา การท าสี ยืด ดัด

4,500
4,500

  23.โครงการฝึกอบรมการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิค

การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ

6,000
6,000

  24.โครงการกจิกรรมศึกษาสภาพ

ปจัจบุนัปญั
หาแนวทางแกไ้ขปญั

หา

การออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2560
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  25.โครงการอบรมนักเรียนแกนน า

เพือ่พฒั
นาโรงเรียนคุณ

ธรรม        

ภาคเรียนที่ 1/2560
5,000

5,000

  26.โครงการจดัท าแฟม้ประวัติ

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพดั

ช่างลพบรุี
3,000

3,000

  27.โครงการเยี่ยมบา้นและติดตาม

นักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
20,000

20,000

  28.โครงการอยู่ค่ายพกัแรมและเดิน

ทางไกลลูกเสือวิสามัญ
20,000

20,000

  29.โครงการเตรียมความพร้อมงาน

ชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
อาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ปกีารศึกษา 2559
10,000

10,000

  31.โครงการจดัซื้อสูทองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย
3,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  32.โครงการส่งเสริมคุณ
ธรรม 

จริยธรรมในสถานศึกษาเนื่องใน

กจิกรรมเข้าพรรษา ป ี2560
10,000

10,000

  33.โครงการพธิีเปดิประขุมทาง

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แหง่ประเทศไทย

  34.โครงการพฒั
นาผู้เรียนที่เปน็คน

ดีและคนเกง่
12,000

12,000

  35.โครงการพธิีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

  36.โครงการวันปยิะมหาราช

  37.โครงการอนุรักษ์ประเพณี
และ

วัฒ
นธรรมเนื่องในพธิีไหว้ครู ประจ าปี

 2560
5,000

5,000

  38.โครงการวันสถาปนา ป ี2560
15,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  39.โครงการกฬีาสีภายในต้านภัย  

ยาเสพติด  1/2560
17,000

17,000

  40.โครงการคุณ
ธรรมน าความรู้

30,000
30,000

  41.โครงการจติอาสาพฒั
นาชุมชน

15,000
15,000

  42.โครงการเลือกตั้งสมาชิก

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหง่

ประเทศไทย

1,500
1,500

  43.โครงการกฬีาครูอาชีวศึกษา 

จงัหวัดลพบรุี
10,000

10,000

  44.โครงการอนุรักษ์ประเพณี
และ

ศิลปวัฒ
นธรรมวันวิสาขบูชา ปี 2560

1,500
1,500

  45.โครงการแข่งขันทักษะและ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1,000

1,000

  46.โครงการ 999,999ปฏิญ
าณ

ตน

เพือ่พอ่อาชีวะสมานฉันท์

99 98 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  47.โครงการอบรมแกนน าเพือ่

พฒั
นาโรงเรียนคุณ

ธรรม ภาคเรียนที่ 
4,000

4,000

  48.โครงการแนะแนวสัญ
จร

6,000
6,000

  49.โครงการจา้งเหมาซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศหอ้งประชุม
140,000

140,000

  50.โครงการจดัซื้อวัสดุฝึกเตรียม

ความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ระยะสั้น(การออกแบบทรงผม

สุภาพบรุุษ สุภาพสตรี แต่งหน้า-เกล้า

ผมเจา้สาว

2,370
2,370

  51.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์
3,360

3,360 99 100 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  52.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และทักษะวิชาพืน้ฐาน
7,300

7,300

  53.โครงการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพสู่ชุมชนฝึกอบรม 108 อาชีพ
3,440

3,440

  54.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมความ

ปลอดภัยทางถนน
3,000

3,000

  55.โครงการตรียมพร้อมสู่การ

ประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิก

ดีเด่นระดับอาชีวศึกษา ภาคกลาง

5,000
5,000

  56.โครงการท าบญุ
ปใีหม่เพือ่ถวาย

เปน็พระราชกศุลแด่ในหลวง ร.9
23,500

23,500

  57.โครงการปรับปรุงส านักงาน
54,660

54,660

  58.โครงการอบรมพฒั
นา

ภาษาองักฤษของนักเรียนนักศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2559
3,300

3,300

101 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  59.โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชพี

ส าหรับนักศึกษาทวิภาคี     ปี 2560
3,900

3,900

  60.โครงการสัมมนาสถาน

ประกอบการฝึกงานและการฝึก

ประสบการณ์
จริง

5,000
5,000

  61.โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา 

ปวส.1 ปกีารศึกษา 2560
18,600

18,600

  62.โครงการนักศึกษาฝึกงาน 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

  63.โครงการนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์
จริง ปกีารศึกษา 2559

  64.โครงการนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์
จริง ปกีารศึกษา 2560

  65.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์
จริงและฝึกงาน ป ี2560

101 102 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  66.โครงการศึกษาดูงาน ปวช.1 

ประจ าปกีารศึกษา 2560
15,000

  67.โครงการประชุมสัมมนาการออก

พฒั
นาประสบการณ์

วิชาชีพครู ใน

สถานประกอบการ ป ี2560
2,500

  68.โครงการฝึกอบรมการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น สาขาวิชา

เสริมสวย รายวิชา การท าสี เคมี ยืด ดัด
5,000

5,000

  69.โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมระบบ

ไฟฟา้หอ้งประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
60,000

60,000

  70.โครงการขับรถมีน้ าใจ รักษา

วินัยจราจร
10,000

10,000

  71.โครงการพฒั
นาและใช้หลักสูตร

สมรรถนะที่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของท้องถิ่นและสถาน

ประกอบการ

20,000
20,000103 102 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  72.โครงการพฒั
นาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การจดัการเรียนการ

สอน และการบริหารจดัการ(กล้อง

วงจรปดิ)

49,800

  73.โครงการพฒั
นาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การจดัการเรียนการ

สอน และการบริหารจดัการ(ศูนย์การ

เรียนบา้นหมี่)

50,000

 74.โครงการพฒั
นาอาคารสถานที่

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการวิชาชีพ โรง

ฝึกงานเพือ่การจดัการเรียนการสอน

35,200

 75.โครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในกการจดัอาชีวศึกษากบั

หน่วยงานภายนอก

10,000

103 104 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  76.โครงการทดสอบความรู้

ภาษาองักฤษ (M
ini TO

EIC)

  77.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชนภายใต้กจิกรรมถวายความ

อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช(โกง่ธน)ู

10,500
10,500

  78.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชนภายใต้กจิกรรมถวายความ

อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช(บา้นหมี่)

10,000
10,000

  79.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix it Center)ภายใต้

กจิกรรมถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล   

100,000
100,000 104 105 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

  80.โครงการศูนย์อาชีวะบริการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอทุกภัยภาคใต้
300,000

300,000

 81.โครงการปรับปรุงโต๊ะเรียน  

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน
10,000

10,000

 82.โครงการจดัซื้อครุภัณ
ฑ์

ยานพาหนะเพือ่ใช้ในราชการ
700,000

700,000

  83.โครงการพฒั
นาข้าราชการครู

และบคุลากรเพือ่จดัการศึกษาตาม

แนวทางอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
76,000

76,000

 84.โครงการการเตรียมประกวดการ

จดัสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ

ทางอาชีวศึกษา(หอ้งปฏิบตัิการช่วง

ล่างและส่งก าลัง)

10,000
10,000 105 106 

Jin



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 85.โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพกั

แรมและพธิีเข้าประจ ากอง ลูกเสือ

วิสามัญ

20,000
20,000

 86.โครงการร่วมเปน็เจา้ภาพบ าเพญ็

กศุลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช

15,000
15,000

 87.โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จ

การศึกษาและศึกษาดูงานตาม

โครงการพระราชด าริตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง ปกีารศึกษา 2559
36,000

36,000

  88.โครงการการพฒั
นาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจดัการ

เรียนการสอนและการบริหารจดัการ

สถานศึกษา

150,000
150,000

106 107 

Jin



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
เป็นเงิน

ปวช.
ปวส.

ระยะสั้น

ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์

วิจยัสร้างองค์ความรู้

กจิกรรม

รวม

1.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่เข้าอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

3โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

5.โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

6.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน   (Fix it Center)

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

รวมทั้งสิ้น
บกศ.

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

 89.โครงการจดัหายาใหน้ักเรียน

นักศึกษาและบคุลากร
5,000

5,000

 90.โครงการอบรมเทคโนโลยีฮอนด้า

และขับขี่ปลอดภัย
1,200

1,200

 91.โครงการอาชีวะอาสา เทศกาล   

ปใีหม่ 2560
59,000

59,000 107 108 

Jin



86 

Jin



87 

Jin



88 

Jin



89 

Jin



89 90 

Jin



91 

Jin



92 

Jin



93 

Jin



94 93 

Jin



95 

Jin



95 96 

Jin



96 97 

Jin



98 97 

Jin



99 98 

Jin



99 100 

Jin



101 

Jin



101 102 

Jin



103 102 

Jin



103 104 

Jin



104 105 

Jin



105 106 

Jin



106 107 

Jin



107 108 

Jin
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กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ของผู้เรียนและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเปูาหมายให้ เห็นความส าคัญของ

การเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือ
ชีวิตที่มั่นคง” 

4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษาเชิง
สร้างสรรค ์

5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7.  โครงการอาชี วะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 

  ¾ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2.  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 

 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ 
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

¾  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

¾ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส. 

และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพ้ืนฐานตามวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความม่ันคงในชีวิต 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
 

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา 

 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจทางด้านมาตรการภาษีอากรให้แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ      

ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบายที่   2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา            
ด้านอาชีวศึกษา 

 

เปูาหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

   2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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¾ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียน

ตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
 

กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
 

¾ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. โครงการก าหนดมาตรการให้ มีการน าผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบ 

เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
    (ท าหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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¾ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (ก าหนด

มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ าและขั้นสูง
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่ เป็นอุปสรรคในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน
ตามความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครู 

ฝึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
 

 

นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 

เปูาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. ,ปวส. 
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

¾ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน    
ในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ
และฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



                          7   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 

กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 

 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดบั ปวช.  

ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและชุมชน 

 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
 
 

¾ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
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นโยบายที ่  4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 

เปูาหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 

¾ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรมองค์ความรู้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

         
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยง
ใกล้ชิดกันมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดของ
ปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลาง การแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัด
หลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคม
ขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่
การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลังท่ามกลางปัญหา
ท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันใน
ทุกภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน           
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ในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขา
การผลิตและบริการเปูาหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และ
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง ในทุกพ้ืนที ่พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อม
เกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนา
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือ
กระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก  
นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดัน ให้การค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับ การส่งเสริมลงทุนและ

เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้านการค้าและการลงทุนและการร่วมมือกับ

มิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการ

ผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการด า เนินยุทธศาสตร์เชิงรุกใน

การส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดั บดังกล่าวจะเป็น

ประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง เชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนา

ไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้

ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยง ด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและ

ชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง

กายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรีย ม

ความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการ

พัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับว่าเป็น

ช่วงเวลา ที่ประเทศไทยจะต้องด า เนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้ง

เป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 

และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทย

ในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ  ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 

สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

ระดับโลกท้ังการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่แล้ว ใน

ปัจจุบันและการท าข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนา

นอกอาเซียน ทั้งนี้โดยส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย  
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และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการ

พัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการน า

กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ  สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย ดังนั้น ภายใต้

เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ในการเพ่ิม

มูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนา

ปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ และและการปฏิรูปให้การบริหาร จัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความ

รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบ

การดาเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและ

การพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมี

ผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่

มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับ

การต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสาหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง และเป็นการพัฒนาที่ เกิดจากการผนึกก า ลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน        

(Thailand 4.0)  ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์ได้

ตามเปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลไก

การบริหารราชการแผ่นดินส าคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับการ

บริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มี

ค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด 

หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุด

แข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่

ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ 

ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจาเป็นต้องมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่

ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้อง

ด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการ

พัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  มีบูรณาการกัน 

แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นลาดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้า

และการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถกากับให้เกิดความ

เชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการดาเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่

เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด  การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็น 5 ปีแรกของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลัก

ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 

20ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-

2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไก ตามล าดับ

ต่างๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ

ก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ

ด าเนินการต่อไปอีกในแผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของ

ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุ เปูาหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579         

ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขา

ของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยที่

แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกชองช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผ่านไป 

1.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้  
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การ
กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็น
คนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม  

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน
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ของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้อง
กันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ประเทศไทยไม่เป็นภาระของ
โลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนด
เปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้น
พิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ 
ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ
เหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มี
ทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิต
สาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการ
ผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น
เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบ   
โลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเปูาหมาย
ในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากรรายได้ต่ า สุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง 
การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมี ธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมาย  
ระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและ
เปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน          
และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆมา ในการก าหนดเปูาหมายได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดใน
ระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการ
จัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการ
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ปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่ งกันและกัน          
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ  
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่
ส าคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ (1) การก ากับกรอบเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก ในระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อน การพัฒนาโดยก าหนดเปูาหมายที่
จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องด าเนินการในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) การปรับเปลี่ยนเรื่อง
การเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและทิศทางในการก ากับที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
นี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่ม
ส าคัญๆ ที่ต้องดาเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ (Flagship Program) ในช่วง 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์
กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ 
ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้นๆ ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็น
การพัฒนาและ เชิงพ้ืนที่และมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบเชื่อมโยงที่สามารถ
สะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไประบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบเรื่องวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการ
รองรับความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนา
เฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือกาลังด าเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค์
เพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้
สามารถดาเนินการได้สัมฤทธิ์ผล (3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่
ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายและสาขาการผลิตและบริการเปูาหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนลงไปเพ่ือก ากับให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคล้องกับเปูาหมายรวมของประเทศ 
และ (4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก็ได้ก าหนดประเด็นและแนวทาง ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็น ทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและ
วางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และกลไกการท างานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน   
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2. สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
 

2.1 เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา  
การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2509) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและ
บริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอันเนื่องจากการ
บริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และโครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น 
รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคี
และพหุภาค ีและความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนที่มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ได้
ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ฐานการผลิตและบริการของประเทศไทยมีความ
เข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
6.0 ต่อปี ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี 2530 
เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาด้วยฐานเศรษฐกิจ ที่ขยาย
ใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพ่ิมข้ึนประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531 โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 29,307 บาทต่อปี และได้
ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึน ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่
ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา
ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร 
การท่องเทีย่ว และบริการด้านสุขภาพ  ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทย
มีความเป็นสากลมากข้ึนทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่างๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการรวมกันสูงถึง 17.2 
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของขนาดเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่าการผลิตรวมในประเทศ        
(Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ประชาชนไทยมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้น ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.0 ล้านคนจากประชากร วัยแรงงาน 38.5 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ 0.9 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ ทั้งจานวนประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของ
ประชากรที่ยากจนต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่สัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 
10.5 ในปี 2557 ขณะที่จ านวนประชากรใต้เส้นความยากจนลดลงจากจ านวน 12.7 ล้านคนในปี 2550 เป็น 7.1
ล้านคนในปี 2557 คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการ เข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ เช่น ในปี 2558 ประชาชนไทยมีหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ 99.9 ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุม
มากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย 71.6 ปี และเพศหญิง 78.4 ปี จ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในวัย 15-59 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ป ี
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2.2 จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12  
 

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพ่ือแก้ปัญหารากฐานส าคัญ ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
ประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็น
หลักท่ีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น ให้ความส าคัญกับประเด็นร่วมและประเด็นบูรณาการส าคัญที่ต้อง
น ามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและการถ่ายทอดลงในรายละเอียดส าหรับการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติเพ่ือให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง ดังนี้  
 

2.2.1 การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในทุกด้าน โดยที่ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้
เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ           
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของ
มนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน 
ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและการแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้ความส าคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และ/หรือการใช้
นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนต าแหน่งในสายการผลิตไปท า
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าโดยจะให้ความส าคัญกับการย้อนกลับไปเริ่มท ากิจกรรมอ่ืนในห่วงโซ่มูลค่าที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น ในขั้นตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ รวมถึงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อท ากิจกรรมประเภทการพัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าที่ให้มูลค่าเพ่ิมต่ าที่สุด  
 

 ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุก
ฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับ
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องก าหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้อง
กับสาขาเปูาหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่ส า คัญๆ ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดและสังคม            
และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการวิจัย การพัฒนา การนาผลการวิจัย
และการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการวิจัย      
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิด และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้
นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ 
 
 
 



                          16   

2.2.2 การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องส าคัญ ดังนี้  
1) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการ
ผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม      
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ ที่มีมูลค่าสูง  
2) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างภาค
การผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง              
และขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ น าผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
3) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics) และส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขา
วิทยาการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นก าเนิด เป็นต้น  
4) การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบัน การศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน    
และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลไก ในการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ  
5) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย  การสร้างเครือข่ายวิจัย 
กระบวนการวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัยโดยต้องมุ่งเน้นการประสาน
พลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
2.2.3 การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จานวนประชากรวัย
แรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานต่ า คุณภาพคนยังมีปัญหา
ในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จ านวนไม่น้อยต้องพ่ึงพิงผู้ อ่ืนในการด าเนินชีวิต เป็นต้น          
ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 มีดังนี ้ 
1) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะ
ทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  
3) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐาน
ให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
ต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้าง
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ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน  ทักษะเฉพาะในวิชาชีพทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์  
4) การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ  
5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้
ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้          
ที่หลากหลาย 
6) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการ
ออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและ
ส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
2.2.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปยังต้องมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทาง
สังคมอ่ืนๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงาน
และการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น  ประเด็นการพัฒนา     
ที่ส าคัญ มีดังนี ้ 
1) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด โดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้ง
ด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไข
เพ่ือปูองกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะของ
กลุ่มเปูาหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก เป็นต้น  
2) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้
ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี      
และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการ
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า  
3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในด้านการศึกษา 
สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบให้เกิด การแข่งขันท่ีเป็นธรรม  
4) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน            
เพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการ
กระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหา การไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่   
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2.2.5 การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า โดยการพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและ
ฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้
เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพ และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
2.2.6 การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความ
ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  เน้นการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
ต่อขนาด ลดการทางานต่ าระดับ และสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการ
ปอูงกันความเสี่ยง  
2.2.7 การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการให้โดยใช้
เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคตทั้งในด้านการเตรียมคนและ
โครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาค
ธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  
2.2.8 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึง
การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการและฐานรายเดิมและสร้างฐานใหม่  
2.2.9 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและ
สนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
2.2.10 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น 
และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS และ BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่าย ที่สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ ชายแดน เขตเศรษฐกิจ
ชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ  
2.2.11 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม  เพ่ือ
ขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความรอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่ม
ต่างๆ    ในสังคม โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่
ผลิตได้และขายเป็น  
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2.2.12 การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
2.2.13 การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
2.2.14 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคคลากร ในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
2.2.15 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ ในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมี
โครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม ประสิทฺธิภาพการดาเนินการ สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอตุสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจใน
ต่างประเทศ  
2.2.16 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับประชาชนใน
ภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล  และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
2.2.17 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา  อย่างเต็มที่โดยในระยะเวลา    
5 ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจน
ในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้อง
เชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็น
ประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพ
สู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตาม แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการกระจายความเจริญ ในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่
เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด า เนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน ในต่างประเทศทั้งในส่วนที่จะทาให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV 
และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่ วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่ม
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อาเซียน รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
2.2.18 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) โดยพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ การสนับสนุนการด า เนินงานของสภาธุรกิจภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
2.2.19 การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้  ซึ่งภาครัฐต้องเร่ง
ปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถ ในการแข่งขันและการให้บริการต่อ
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับดูแลที่สามารถปูองกันความเสี่ยง
จากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณ
ธุรกรรมที่มากข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่      
ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพ่ือให้ ภาคธุรกิจและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้
อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก  
2.2.20 การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการทั้ง เชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่           
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืน
ทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ การปรับปรุง
ระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล  
3. เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 3.1 เปูาหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเปูาหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา5 ปี    โดย
ค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเปูาหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่า
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเปูาหมาย ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติ
การต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจาก
เปูาหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละ
กลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่ อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด า เนินงานของภาครัฐ           
ทั้งนี้     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเปูาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่
สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ     
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี      
มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย (2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า  
โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณ
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หรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ า และคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี      
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น 
และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัล
ในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เปูาหมาย
ทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเปูาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุ
ภายในระยะเวลา 20 ปี  
 3.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ  
ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
และการตอบสนองต่อเปูาหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาใน
ประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเปูาหมาย การพัฒนาให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้
หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่ง
ต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและ การแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง 
รวมทั้งประเด็นร่วม ที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไป
ตลอด 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยาก
ในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
และปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์
ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่อง
การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้ง
การพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  (2 ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ า ในสั งคม                    
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไก
สนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม                 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
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วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2560– 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่ง
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 
2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์
และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการ
พัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการ    
พัฒนาได้ดังนี ้ 
1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ   
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก      
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิงบูรณาการของภาคีการ
พัฒนา  

1.6 เพ่ือใหม้ีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนายกระดับฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
2. เปูาหมายรวม  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม       
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย  
2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม       
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
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2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล       
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
ม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับ
การปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น      
และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  
2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มีความพร้อมที่ปกปูอง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัล
ในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดย
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจใน
ประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12     
โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัย
แรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ป ี2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะ ที่ผลิตภาพแรงงานไทย
ก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็น
ข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้ง
การสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาใน
แต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแตพั่ฒนาการ ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมี
ปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัว มีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่ม
เพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่าน
สังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผล
ต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี         
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม                  
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มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคม  
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
 1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21  
 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
2. เปูาหมายและตัวชี้วัด  
2.1 เปูาหมายการพัฒนา  
 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  
 2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
2.2 ตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น  
 ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  
เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
 ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี  
 ตัวชี้วัด 5 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ิมขึ้น  
 ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึน  
2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทาและรายได้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ  
 ตัวชี้วัด 7 การมีงานทาของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น  
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
 ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85  
 ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 20 ต่อปี  
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เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น  
 ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15-79 ปีมีภาวะน้าหนักเกินลดลง  
 ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน  
 ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 67 
 ตัวชี้วัด 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง  
 ตัวชี้วัด 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลง  
 ตัวชี้วัด 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
 ตัวชี้วัด 4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 
เปูาหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
 ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น  
 ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน  
 ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น  
3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์  
3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจาวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต  
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง  
3.1.3 ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอน ที่เข้าใจง่าย สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง น าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม  
3.1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  จัดระเบียบทางสังคม   
และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม  
3.1.5 จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดี
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ด ี 
3.1.6 ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาท ิการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การท างานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น  

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
1) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน  
2) ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองทั้งการจูง
ใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้าน
และดูแลบุตรมากข้ึน 
3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ  
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4) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ 
ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม  

5) ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน  
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละ
ช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ 
และด้านภาษาต่างประเทศ  

2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่มการวางแผน
ชีวิต  

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี  และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่  
ตลาดงาน  
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน  
1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จัดท า
มาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพ และให้มีการประเมินระดับทักษะของแรงงานบนฐาน
สมรรถนะ  
2) เร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
และสามารถน าไปใช้คาดประมาณความต้องการก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต  
3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระทั้งการจัดหาแหล่ง
เงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่
จ าเป็นส าหรับแรงงานกลุ่มนี้  
4) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการก าหนดมาตรการการออม ที่จูงใจแก่แรงงานและกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพ่ือความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ   
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน  
1) จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น  
2) สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงาน ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  
3) สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ      
ในชุมชน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัด
ทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัย
เด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง  
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า  และสามารถกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้
เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
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3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ  ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา  
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ  เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือ      
สหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนการฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน  
3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งใน        
และต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม 
รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  
3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิต
หนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วย
ตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต ที่เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุม
การเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  
3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกายโภชนาการที่เหมาะสม    
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการออกก าลังกาย         
และการเล่นกีฬา  
3.4.3 ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหาร         
และเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหาร       
ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  
3.4.4 ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พ้ืนที่ และชุมชนที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี  
3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมายให้มีการ
ปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ  
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน    
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
3.5.2 จัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่ค านึงถึงความเป็นธรรม
และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลัง           
ของประเทศ  
3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม  โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านการคลัง             
และสาธารณสุข  



                          28   

3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล  
3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง  
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จ าเป็นต้องพักฟ้ืนก่อนกลับบ้าน ให้เชื่อมโยงกับระบบการ
ดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง 
รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว  
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือปูองกันการบาดเจ็บและ
ติดตามการบ าบัดรักษา  
3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ  อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ     
และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม  
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้งการใช้สื่อเพ่ือเสริมสร้างคุณค่า
ต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน 
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก คร ูผู้ปกครอง  
3.7.2 ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ 
การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มี
ประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวเปราะบาง  
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  มีการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่  
3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคาสอนของแต่ละศาสนา  และเร่งฟ้ืน
ศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม  
3.7.5 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้ง
สร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม  
3.7.6 สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม
สังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์เพ่ือสังคม 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   
 



                          29   

4. แผนรองรับ  
4.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4.2 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560 – 2569)  
4.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                
      (พ.ศ. 2552 – 2561)  
4.4 ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574)  
4.5 ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4.6 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4.7 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4.8 ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  
4.9 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. 2554 – 2563)  
4.10 ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยที่ตอบสนองต่อ      
       9 เปูาหมาย (พ.ศ. 2560 – 2568)  
4.11 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2558 – 2564)  
4.12 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
5. แผนงานโครงการส าคัญ  
5.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย  
5.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
5.3 แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
5.4 แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5.5 แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 สู่การปฏิบัติ  
1.1 หลักการ  
1.1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  
1.1.2 กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function 
Participation: AFP) ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่
ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน  
1.1.3 เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  
1.1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ
ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  
1.15 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการ
พัฒนาอย่างแท้จริง 
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1.1.5 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่
เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง  
1.2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ  
1.2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชาติ
และท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 เผยแพร่แก่ภาคีการพัฒนาเพ่ือใช้ประสาน
แผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการท างานร่วมกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้
ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และผลักดันให้พรรคการเมืองน าประเด็นการ
พัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท านโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ 
โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ “การวางรากฐานการพัฒนา” ในระยะยาว  
1.2.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผน
เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้  
1) ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 เสนอต่อสาธารณะอย่าง
ชัดเจน นาไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมด าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท า เป็นแผนการลงทุนการ
พัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 
ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง มีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ 
งบประมาณด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการท างาน และระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อ การคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งส าคัญที่มี
ความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถท างานได้ต่อเนื่อง โดยน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในแผนงานและโครงการเหล่านี้ โดย  
2.1) จัดท าแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความส าคัญล าดับสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และการจัดสรรงบประมาณในแบบบูรณาการส าหรับ
ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและเป็นรากฐานของการปฏิรูปที่ส าคัญก่อให้เกิดผลการพัฒนาในภาพรวม  
2.2) น าประเด็นการพัฒนาที่ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ กับเอกชน (Public-Private Partnership 
: PPP) ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ สามารถขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันการณ์ และเกิดความคุ้มค่าของการลงทุน  

2.3) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานระดับกระทรวงสู่พ้ืนที่ระดับ
ต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเปูาหมายและตัวชี้วัดชัดเจน โดย สศช. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวที่สะท้อนความสอดคล้องและบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการแผนงานโครงการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
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1.2.3 เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส าคัญ ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะด้าน
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล และแผนระดับต่างๆ       
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติจะด าเนินการในหลายระดับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป 
แผนของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจน แผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ     
ฉบับที ่12 ดังนี้  
1) รัฐบาลน าประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการและรวมทั้งระยะเวลาด าเนินการ และการติดตามประเมินผล หน่วยงานกลางน าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
บูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบส าหรับกระทรวง/กรมพิจารณาใช้ประกอบการจัดท าค า
ของบประมาณ  
2) สศช. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ส าหรับเป็น
เครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาระดับภาคและพ้ืนที่ เพ่ือให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปจัดท าแผนพัฒนา 
ตั้งแต่ขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจนถึงขั้นการวางแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยง  สอดคล้อง และสนับสนุน     
ซึ่งกันและกัน โดยให้กระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ป ี              
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ กับภารกิจของ
หน่วยงานในพื้นท่ี และมีความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการในเชิงบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
3) กระทรวง/กรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยกระทรวง กรม นายุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมาวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพ่ือนาไปก าหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และ
การจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงบูรณา
การกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
4) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาระยะ4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแนวทางและหลักเกณฑ์
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพ้ืนฐานของศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัด
ของพ้ืนที ่และให้ความส าคัญกับการบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีของกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้อง  
5) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี และแผนงานโครงการประจ าปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนา 3 ปีและแผนงานโครงการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาหลักและการพัฒนาเมืองส าคัญที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนฐาน
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ 
1.2.4 จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ     
อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย  
1) ส านักงบประมาณและ สศช. หารือร่วมกันในการบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญล าดับสูงไว้ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง 5 ปีและประจ าปี รวมทั้งแนวทางการจัดท าแผนงานโครงการ 
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และจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภาพรวม ระดับพ้ืนที่ และแผนงานโครงการ
ส าคัญเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
2) สานักงบประมาณ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแนวทางพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 โดยสร้างกระบวนการให้ทุกกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนพัฒนาฯ กับระบบงบประมาณของประเทศทั้งการจัดสรรงบประมาณแบบรายกระทรวง  ตามวาระ
ระดับชาติ และมิติพ้ืนที่ รวมทั้งก าหนดให้มีผู้แทนจากภาคีการพัฒนาทั้งภาคเอกชน และประชาชนในสัดส่วนที่
เหมาะสมเข้าร่วมในกลไกและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างจริงจัง  
1.2.5 ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พิจารณาประกอบการจัด
ทาแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนา
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้กรอ .จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่  
1.2.6 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยก าหนดให้มีการผลักดัน
ปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ดังนี้  
1) น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติและทุกระดับ บูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัยให้รองรับการพัฒนาทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่  รวมถึง
น าการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส า นักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รวมถึงสถาบัน การศึกษาและหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนในพ้ืนที่ อาทิ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือน ากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาที่มี
ความส าคัญสูงของแต่ละพ้ืนที ่
2) ปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ในระดับต่างๆ โดยปรับปรุง
กฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่
ให้มากขึ้น เป็นการลดอุปสรรคการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ผลักดันให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน 
การถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กระจายไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนเกือบจนผลักดัน  (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.... ส่งเสริมมาตรการจูงใจด้านภาษีแก่ภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับการ
ด าเนินการที่เอ้ือประโยชน์สู่สังคม ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูา             
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.))  
3) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ มีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ 
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ สามารถน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางใน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละพ้ืนที ่โดยเป็นการน าจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน  
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4) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้ง
ระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ  
1.2.7 การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สศช. ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่สร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา
ต่างๆ และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาฯ    
ฉบับที ่12 สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย  
1) เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน โดยประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนารายสาขาได้ท างานร่วมกันในลักษณะ “แนวราบ” ผ่าน
คณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและเกี่ยวข้องกับงาน
หลากหลายมิติ อาทิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับชาติ
ชุดต่างๆ ควรรับผิดชอบเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ร่วมกัน 
2) ปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยทบทวนและประเมิน
บทบาทและผลการท างานของกลไกที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็น การพัฒนาส าคัญ ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก องค์การมหาชน ตลอดจนกองทุนและเครื่องมือในการทางานที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวและลดความซ้ าซ้อน ควบคู่กับการผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานกลางทาหน้าที่
ดูแลระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศ โดยกระทรวงมีบทบาทประสานแผนงาน แผนเงิน        
และแผนคน รวมทั้งสนับสนุนให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคผลักดันยุทธศาสตร์และแผนระดับรองในความรับผิดชอบสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 
ท้องถิ่น และชุมชน  
3) ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน จากการที่จังหวัดมีหน้าที่
ตามกฎหมายในการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยงกระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจาก
บนลงล่าง ได้แก่ แผนพัฒนาประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจาก
ล่างขึ้นบน ได้แก่ แผนชุมชน แผนท้องถิ่น และแผนภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัดตลอดจน
ประเด็นการพัฒนาส าคัญสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีกระบวนการทางานที่
สามารถบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ผลักดันให้กลไกประชารัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อย่างเข้มแข็ง การแปลงแผนพัฒนา
ประเทศสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้างการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในรูปของเครือข่ายการพัฒนาทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ สภาเกษตรกร สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัชชาปฏิรูป สหกรณ์ โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายในระดับ
พ้ืนที ่เพ่ือสร้างพันธมิตรในการก าหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
2. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
การด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารจัดการทั้งใน ระดับ
กระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับการประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 และยุทธศาสตร์ชาติผ่านประเด็นพัฒนาและตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)  
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2.1 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
2.1.1 ติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมสิทธิประชาชนการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วยการจัดให้มีเวทีประชาชน
เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้ตรวจสอบอย่าง
เปิดเผยและรับทราบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
2.1.2 เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพ่ือใช้วัดความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ก่อนจัดท านโยบาย 
แผนงานโครงการ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ระหว่างการขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินการสิ้นสุดแล้ว  
2.1.3 ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ควบคู่การให้หน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล เพ่ือความถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือเลือก
ปฏิบัติ  
2.1.4 มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลางและถูกต้องตามหลัก
วิชาการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงเพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและทบทวนมาตรการ  นโยบาย แผนงาน
โครงการทั้งระดับภาพรวม กระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า และจังหวัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
2.2 แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม  
2.2.1 วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา  
1) การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante Evaluation) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป็นการประเมินสถานการณ์และส ารวจข้อเท็จจริง สมมติฐานความเป็นไปได้ในขั้นตอนการจัดเตรียมนโยบายทั้งรูป
กฎหมายและมิใช่กฎหมายเพ่ือกลั่นกรองโครงการ เช่น ศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ี ต้นทุนการด าเนินงาน  
2) การประเมินผลระหว่างด าเนิน (On-Going Evaluation) เป็นการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่
ก าลังด าเนินงานเพ่ือศึกษาว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้างในการด าเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
3) การประเมินผลหลังการด าเนินงาน (Ex-Post Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือสรุปจนสิ้นสุดแผนแล้วได้รับ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
สิ้นสุดแผน เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผล 1 ประสิทธิภาพ 2 ตลอดจนผลกระทบ 3 ทั้งทางบวกและลบ 
2.2.2 วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวง และงาน ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่ง
กระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติกับ
เปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 โดย  
1) จัดประชุมเพ่ือสื่อสารเปูาหมายการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับประเด็นพัฒนาส าคัญและเปูาหมาย   
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ซ่ึงแบ่งเป็นประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหรือหลายกระทรวง     
(Cross-Cutting Agenda) และประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงโดยตรงอาจเป็นทั้งงานประจ าและโครงการ
ลงทุน และให้กระทรวงใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงเพ่ือวิเคราะห์
ความเป็นไปในการจัดสรรงบประมาณก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี  
2) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ระหว่างด าเนินการเพื่อใช้เป็นกรอบวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณ  
3)  ประเมินผลแผนงานโครงการหลังการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งในระดับผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบ       
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 
(Output JKPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) และตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) เป็นเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศ  
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2.2.3 วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื้นที่ เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 และยุทธศาสตร์ชาติ โดย  
1) จัดประชุมเพ่ือสื่อสารและก าหนดประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับประเด็นพัฒนาและเปูาหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนปฏิบัติการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
2) ติดตามความก้าวหน้าในขณะด าเนินการและประเมินผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณ  
3) ประเมินผลแผนงานโครงการทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม 
(Outcome JKPI) และตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) เป็นเครื่องมือวัดผลการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศ  
4) การบริหารจัดการตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) แบ่งเป็น 2 ระดับ  
4.1) ระดับกระทรวง โดยก าหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการท างาน 
(Process Flow) ตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือก าหนดกิจกรรมเป็นระยะ (Phasing) และก าหนดตัวชี้วัดในระดับ
แผนงานโครงการเป็น 3 ส่วน โดยผลผลิตของแต่ละแผนงานโครงการจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกลุ่มแผนงาน
โครงการ ที่เรียกว่า ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม ส่วนผลลัพธ์ของแผนงานโครงการจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/เปูาหมายของ
ประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หรือเรียกว่าตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม ในขณะที่ตัวชี้วัดผลกระทบของแต่ละ
แผนงานโครงการจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
4.2) ระดับจังหวัด/พื้นที่ เป็นการจัดท าตัวชี้วัดในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยก าหนดเปูาหมายประเด็น
พัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดที่เชื่อมโยงกับเปูาหมายและประเด็นพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ซึ่งแต่ละ
จังหวัดจะมีจุดเน้นของประเด็นพัฒนาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน 
และก าหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า หนึ่งกระทรวงท าหน้าที่จัดท าแผนงานโครงการ รวมทั้งต้อง
ก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งผลผลิตจะต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกลุ่มแผนงานโครงการ 
และผลลัพธ์ต้องเชื่อมโยงกับประเด็นพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจุดนี้สามารถเชื่อมโยงแผนงาน
โครงการระหว่างจังหวัดและกระทรวง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนได้ ในขณะที่ผลกระทบเชื่อมโยงสู่เปูาหมาย      
ยุทธศาสตร์ชาติ  
5) แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) ผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) และตัวชี้วัด
ผลกระทบร่วม (Impact JKPI) โดยพัฒนาเทคนิคการค านวณตัวชี้วัดร่วม ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
5.1) คัดเลือกตัวชี้วัดตามหลักวิชาการและมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวชี้วัด  
5.2) ก าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือใช้เปรียบเทียบในการค านวณค่าตัวชี้วัดเป็นร้อยละ         
ซึ่งการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ใช้เปูาหมายของแผนหรือยุทธศาสตร์เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
หรือใช้เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศหรือเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นต้น  
5.3) พัฒนาเทคนิคการค านวณซึ่งด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การน าค่าที่วัดได้มาค านวณเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์
มาตรฐาน โดยปรับให้เป็นค่าร้อยละซึ่งสามารถค านวณได้หลายวิธี เช่น ค านวณร้อยละผลต่างจากค่าเกณฑ์
มาตรฐาน การวัดผลส าเร็จโดยทั่วไปและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจะวัดจากผลงานที่ท าได้เทียบกับเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และค านวณออกมาเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดง
ว่าการพัฒนามีความส าเร็จมากข้ึน เป็นต้น  
5.4) การก าหนดค่าน้ าหนักแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีให้น้ าหนักเท่ากันทุกองค์ประกอบเป็นการหาค่าเฉลี่ยของ
ตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยที่ได้ของหมด กรณีให้น้ าหนักไม่เท่ากันทุกองค์ประกอบ 
การค านวณดัชนีรวม หากต้องการให้ความส าคัญแก่แต่ละองค์ประกอบ ไม่เท่ากันอาจก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละ
องค์ประกอบให้ต่างกันได้ โดยน าค่าน้ าหนักไปคูณกับค่าดัชนีก่อนที่จะท าการเฉลีย่ 
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ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 

ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 

 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 3) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
 4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบัน           
     อาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

  “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 สู่การปฏิบัติ” ดังนี้ 

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ เปรียบเสมือนเป็นแผนธรรมนูญด้านการศึกษา ซึ่งต้องการให้เป็นกรอบ
การศึกษาที่มีแนวทางที่ชัดเจน เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม และต้องยอมรับว่าจากสภาพการศึกษาของไทยจากวันนี้ไปถึงอีก 15 ปีข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้
เริ่มต้นจาก 5 หรือ 6 แต่บางเรื่องเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบเสียด้วยซ้ า ดังนั้นการจะวางแผนการศึกษาในอนาคต
ข้างหน้าอีก 15 ปี เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองเพ่ือทบทวนการด าเนินการที่ผ่านมา แก้ไขปัญหาให้ได้  จึงจะสามารถ
วางแผนและเดินหน้าขับเคลื่อนงานการศึกษาต่อไปข้างหน้าได้ 

ในส่วนของร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติที่ สกศ.ได้ด าเนินจัดท าขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน 9 ด้านนั้น ถือว่ามีความครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ก็ต้องการเน้นย้ าใน 9 ประเด็นที่ต้องการ      
จะเห็นอยู่ในแผนการศึกษาฉบับใหม่นี้ ได้แก่ 

x หา “หล่ม” หรือปัญหาให้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่เราจะต้องหาให้เจอให้ได้ เมื่อหาเจอแล้วก็ต้องจัดท า
แผนออกจากหล่มภายในห้วงแรกของแผนการศึกษาชาติให้ได้ อาทิ ประเด็นปัญหาของจุดเน้นตามกรอบ
การปฏิรูปการศึกษา อาทิ เรื่องของครู ที่มีแหล่งผลิตครูถึง 60 แหล่ง จะท าอย่างไรให้แต่ละแหล่งมี
มาตรฐานการผลิตที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

x ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแต่ละกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่แผนงานของ
การศึกษาแต่ละระดับจะต้องมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะช่วงของรอยต่อ
ในแต่ละระดับจนถึงการท างานภายหลังจบการศึกษา อาทิ นักเรียนชั้น ม.6 ที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัย ทั้งผู้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาไม่ควรที่จะต้องโทษกันว่าใครสอนดีไม่ดี แต่ควรที่
จะจับมือเดินไปด้วยกัน สพฐ.ก็ต้องผลิตครู ฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนมหาวิทยาลัย
เองก็ต้องมีแผนในการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างเป็นระบบและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะในการท างานที่ไม่เพียงความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิต
ด้วย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจ๊อบไทย
ดอทคอม และแคเรียร์วีซ่า ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ช่องว่างทักษะที่ส าคัญในโลกการท างาน” 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากท่ัวประเทศ 
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   โดยมีทักษะ 7 ประการ ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาให้นิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 
 1) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 2) เป็นได้ทั้งผู้น า ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ พร้อมท างานที่ท้าทาย โดยมองประโยชน์องค์กร 
     มากกว่าประโยชน์ตนเอง  
 3) สามารถคิดและท าได้เองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง  
 4) ต้องมุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้  
 5) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การท างาน  
 6) มีคุณสมบัติการท างานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการท างานอยู่เสมอ และมีความ 
     อดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้  
 7) มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักล าดับความส าคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจ       
ได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม 

ดังนั้น ขอให้ทั้งครูและคณาจารย์ ช่วยทบทวนด้วยว่าได้ให้ความรู้หรือสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้เรียนของเรา
หรือไม่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยส่งเสริมทักษะทั้ง 7 ด้านให้แก่นิสิตนักศึกษาด้วย 
พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ
เดินหน้าไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ และขออย่าใช้ค่านิยมเดิมๆ ที่ท าเพียงสอนให้จบปริญญาเท่านั้น แต่ก่อนจะจบ
เด็กต้องได้รับการเตรียมตัวเป็นอย่างดีด้วย 

x แผนต้องปฏิบัติได้จริง โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท าแผน ซึ่ง สกศ.จะต้องพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง จากนั้นจึงจะระบุไว้
ในแผนในแต่ละช่วง ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีสิ่งส าคัญคือทุกคนต้องรับรู้
ว่ามีความเกี่ยวข้องส่วนใดอย่างไร และมีเปูาหมายหรือตัวชี้วัดในการด าเนินงานแต่ละห้วงอย่างไร 
ดังนั้นเมื่อทุกกระทรวงได้ร่วมจัดท าและรับรู้แผนดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถกลับไปท าแผนปฏิบัติใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  

x แผนต้องด ารงความมุ่งหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนตัว ที่จะสามารถปรับเปลี่ยน
แผนได้ตามสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การท างานขับเคลื่อนมีความ
ราบรื่น แต่ก็ไม่ควรจะปรับหรือเปลี่ยนแปลงเปูาหมายที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรส าเร็จเลย 

x การกระจายอ านาจ ซึ่งมีอยู่ในร่างกรอบแผนการศึกษาอยู่แล้ว แต่ขอให้ใช้เงื่อนไขในการ
ด าเนินการในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ไม่ควรใช้ห้วงเวลาเป็นตัวก าหนด ทราบว่าทุกคนคงรู้ดีถึง
ประสบการณ์การกระจายอ านาจที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร โดยค าว่า เงื่อนไข ในที่นี้หมายถึงต้องหา
ปัจจัยในความพร้อมให้ครบถ้วนชัดเจน  และน ามาใช้เป็นตัวก าหนดการกระจายอ านาจ             
ซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องท าพร้อมกันทั้งหมดในทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย หรือในทุกเรื่อง 

x การประเมินผล ควรมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแผน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประเมินของ
ภาครัฐหรือองค์การมหาชน และจะต้องปฏิบัติตามแผนด้วย ทั้งการประเมินตามเรื่องและห้วงเวลา
ที่ระบุไว้ในแผน การประเมินทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ เพ่ือจะได้น าผลการประเมิน       
มาปรับปรุงแผน ปรับปรุงการท างานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

x การวิจัย  ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหล่ม จึงขอให้มีการระบุการศึกษาวิจัยไว้ในแผนอย่างเป็น
รูปธรรม และก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในประเด็นปัญหาและพัฒนาส่วนต่างๆ อย่างมี
เหตุผลและมีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ ที่จะรองรับการพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามขอเสนอให้มีความร่วมมือกับ
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มหาวิทยาลัย เพ่ือน าความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และศาสตราจารย์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศด้วย 

x การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของร่างแผนอยู่แล้ว และตนก็ต้องการ
ให้มีคณะท างานประชารัฐรวมอยู่ในแผนด้วย เพราะเรื่องของการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับทุก
กระทรวง ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมเป็น
คณะท างานประชารัฐอยู่แล้วใน 2 คณะ คือการจัดการศึกษาตามด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการ
พัฒนาผู้น า และด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

x งบประมาณ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมจัดท าแผนรายจ่ายงบประมาณร่วมกับ       
ส านักงบประมาณอยู่แล้ว โดยจะค านึงถึงสถานการณ์คลังของประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการจัดท า
งบประมาณของแต่ละหน่วยขอให้ตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย ไม่ควรของบประมาณมากจนเกินไป      
ที่อาจจะท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเปูาหมายที่วางไว้  อย่างไรก็ตามในส่วนของ   
งบบูรณาการอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว 
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาประเด็นปัญหาลักในการศึกษาและการ เรียนรู้         
ที่ยึดโยงกัน  และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ  มิใช่ที่เพียงจุดใดจุหนึ่งแยกจากกันตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่  ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
พัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้  โดยการสร้างครูยุคใหม่ที่
มีความรู้  ความสามารถ  มีใจรัก มีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้ามาเป็นครู  คณาจารย์  และปรับระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพคล่องตัว  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา     
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ในการนี้จ าเป็นต้องมีกลไกหรือหน่วยงานที่วิเคราะห์ปัญหาของระบบการศึกษาและเรียนรู้  และเชื่อมโย ง
กับระบบเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอแนวทางปฏิรูประบบอย่างเป็นขั้นตอน  
โดยก าหนดประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนได้สี่ประการหลักด้วยกันดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝุเรียนรู้  ตั้งแต่ปฐมวัย   สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างาน
เป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็น
ไทยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  สามารถก้าวทันโลก  มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่สมบูรณ์  แข็งแรง  เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ  
มีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น  มีสมรรถนะ  ความรู้ ความสามารถท างานได้อย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาส
เรียนรู้อย่างเท่าเทียม  เสมอภาค จึงก าหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี้ 
 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
 เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
จึงควรเร่งด าเนินการดังนี้ 

มาตรการหลัก 
  1. จัดให้มีระบบการศึกษาเรียนรู้และการวัดประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน  
สามารถเทียบเคียงกันโดยให้มีการวัดผลระดับชาติในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นและน าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอน  ส่วนชั้นปีที่เหลือให้เป็นการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่วนในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาให้
มีการวัดผลระดับชาติเมื่อจบหลักสูตร 

มาตรการ 
  2. แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ              
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว  และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของบุตรหลาย  ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  4. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา  โดยเฉพาะการให้
ความรู้แก่พ่อแม่  ผู้ปกครองรวมทั้งผู้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่   เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ  
และมีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น 
  5. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการวัดและประเมินผลทุกระดับและประเภท
การศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคมสติปัญญาให้สามารถ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
สูงขึ้นรวมทั้งจัดบริการการศึกษาและเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพ
พิเศษด้านต่าง ๆ 
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  6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทและสนับสนุนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อน าผลมาใช้ปรับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนที่มีความรู้  ความสามารถทั้งเชิง
วิชาการและวิชาชีพ  มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  เป็นก าลังคนฐานความรู้ ช่างเทคนิคที่มี
ฝีมือ และนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนลักษณะนิสัยการท างานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 
  8.ปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจที่เป็นจุดเน้นตามความเชี่ยวชาญ  และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสังคมการเรียนรู้  การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมตลอดจนพัฒนาการศึกษาศิลปะศาสตร์ (liberal  arts education ) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ ก าจัดการปลอมแปลงคุณวุฒิและการซื้อปริญญาบัตร  โดยมีมาตรการลงโทษทั้งบุคคลและสถาบันที่เก่ียวข้อง 
  9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาสากลเป็นภาษาที่
สองตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 
ภาษาท่ีสนใจ  เป็นต้น 
  10. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือช่วยในการศึกษา
เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่มีครูแนะน าและด้วยตนเอง 
 
 1.2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ  มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ โดย 

มาตรการหลัก 
  1. พัฒนากรอบฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National  Qualification Framework ) เพ่ือการรับรอง
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาโดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Vocatioma;  Qualification )  เพ่ือการรับรองสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
อาชีพและตามความต้องการของผู้จ้างงาน และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือจูงใจผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน 

มาตรการ 
  2. จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติในสัดส่วนมากกว่าทฤษฏีและการเรียนรู้
งานอาชีพ  ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา  และการฝึกงานให้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการท างานระหว่าง
เรียน การพัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนท านองธนาคารหน่วยกิจ  เพื่อส่งเสริมการเรียนควบคู่กับการท างาน 
  3. พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักคนเอง  
และสาขาอาชีพต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเลือกเรียนตามความสนใจ  ความถนัดและความ
ต้องการ 
  4. พัฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพต่อยอดจากการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาทีทักษะ 
ความรู้ด้านอาชีพสามารถออกไปปรกอบอาชีพได้หากไม่ศึกษาต่อ  รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้           
เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ 
  5. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด และจัดหลักสูตร
อาชีวศึกษาระดับต้น (ปวช. 3 ปี)ระดับกลาง (ปวส. 2 ปี ) และระดับเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ปริญญาตรี  
2-3 ปี ) ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือผลิตก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเน้นความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
  6.  สร้ างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีระหว่ างภาคธุรกิจ เอกชน              
สถานประกอบการ  กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 



                          41   

  7.  ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคน  และสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งสมาคมวิชาชีพ  สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ก าลังคน สถาบันการศึกษา /
ผู้ผลิต 
 2.  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพ ที่มีคุณค่า มีระบบ  
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง  สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี  มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในอาชีพมี
ขวัญก าลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงก าหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาระบบผลิตครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรการหลัก 
 1.  ปรับระบบการผลิต  การคัดสรร  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี   
มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา เช่น มีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดี  มี
ใจรักมาเรียน  และรับประกันบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อส าเร็จการศึกษา  หรือจัดให้นิสิต/นักศึกษาครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์  ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีและให้ถือเป็นส่วนของมาตรฐานวิชาชีพครู  
เป็นต้น 
 2.  ให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครู  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู  รวมทั้งมี
ระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู 

มาตรการ 
 3.  วางแผนการผลิต  การพัฒนา  และการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการ  ทั้งระดับพ้ืนฐาน  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
นอกระบบ 
 4.  จัดระบบเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนที่มีใจรักในวิวชาชีพ  มาเป็นครู โดยศึกษาวิชาครูเพ่ิมเติมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดรวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุม/ท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้ 
 5.  พัฒนาระบบการผลิตครู  คณาจารย์  และบุคลากรส าหรับการอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  เชื่อมโยง
ความสามารถในการสอน  และประสบการณ์ในสถานประกอบการ  รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ผลผลิต
เชิงพาณิชย์ 
 2.2  การพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรการหลัก 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู  ให้เชื่อมโยงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.  เร่งรัดจัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.พัฒนาครู  คณาจารย์  โดยใช้โรงเรียนเป็นหลักฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ  โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
รวมทั้งให้มีระบบและมาตรการจูงใจให้ครู  คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรการศึกษา  ได้พัฒนาตนเอง          
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการ 
 4.  แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาออกจากกัน 
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3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ      
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ  จึงก าหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้ 

มาตรการหลัก 
 1. รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและราคา
เหมาะสม 

มาตรการ 
 2.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ 
 3.  พัฒนาห้องสมุดชมชน  ให้กระจายอย่างทั่วถึงในลักษณะท้องสมุดที่มีชีวิต 
 4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่หลากหลายมีคุณภาพและกระจายอย่างทั่วถึง  เช่น ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน  ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  อุทยานประวัติศาสตร์  เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสการศึกษา
และเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5.  ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/
ท้องถิ่น  เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน  ท้องถิ่น 

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของปกครอง ชุมชน  ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน  มีระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน าระบบและ
วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง  มีการบริหารจัดการการเงิน          
และงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Demand Side)  โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ จึงก าหนดแนวทาง       
การปฏิรูป  ดังนี้ 

 

 4.1  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา   
               โดยมาตรการหลัก 
  1.  ให้มีกลไกขับเคลื่อนการกระจายอ านาจสู่ เขตพ้ืนที่และสถานศึ กษาอย่างเป็นระบบ            
ตามศักยภาพความพร้อมมาตรการ 
  2.  ให้มีการกระจายอ านาจตามศักยภาพความพร้อมโดยมีแผนการขับเคลื่อนการกระจายแบบ
ขั้นบันไดตามศักยภาพความพร้อม  รวมทั้งมีแผนส่งเสริมเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและความพร้อม  
โดยมีเกณฑ์การประเมินเพ่ือจัดกลุ่มตามศักยภาพความพร้อม 
  3.  สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ  และสนับสนุนสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมให้สามารกถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ  คล่องตัว  เป็นสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูป  และใน
ระดับอุดมศึกษาให้พัฒนาสู่การเป็นสถาบันในก ากับของรัฐ 
  4.  พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  โดยให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้น า
ตามช่องทางปกติและกลไกสนับสนุนส่งเสริมด้วยช่องทางพิเศษ  มีการก าหนดคุณสมบัติ  การเข้าสู่ต าแหน่ง  
เส้นทางความก้าวหน้า  และระบบจูงใจ 
  5 .   ป รั บ และ พัฒนาส านั ก ง าน เขต พ้ืน ที่ ก า รศึ กษ ารู ปแบบ ใหม่ ที่ เ น้ นยุ ท ธ ศาสตร์ 
เชิงวิชาการ  โดยลดภาวะงานเชิงธุรการและการสั่งการ  แต่เน้นการให้ค าปรึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใน
พ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  สร้างกลไกปูองกันการด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งโดยไม่ชอบธรรม 
  6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน (area –based )  
ทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด  พ้ืนที่พิเศษ  เช่น  จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น  ให้มีคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด  เพ่ือประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภท/สังกัดให้เอ้ือกูลกัน 
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 4.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  และมีระบบการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการหลัก 
  1.  ทบทวนระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ทั้งวิธีการได้มา
ของผู้บริหาร  และคณะกรรมการต่าง ๆ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.  ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  ให้สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู  และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับนับถือใน
สังคม  สร้างกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 มาตรการ 
  3.  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับ/
ประเภทต่าง ๆ ทั้งกรรมการสกถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และอ่ืน 
ๆ ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น  ตามหลักธรรมาภิบาล มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามาก
ขึ้น  ตามหลักธรรมาภิบาล  มีความรับผิดชอบ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการศึกษา 
 4.3  พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   เพ่ือให้ประชาชน            
ทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  ประชาชนทุกคน  ทุกเพศ ทุกวัย  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา  และชนต่างวัฒนธรรม ก าลังแรงงานและผู้สูงอายุมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจึงก าหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้ 

มาตรการหลัก 
1. พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย  เข้าถุงได้ง่าย มีระบบเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์  เพ่ือให้ประชาชนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึ งการศึกษาและเรียนรู้          
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ก าลังงานและผู้สูงอายุ  มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความต้องการ 

 

 2.  จัดให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยมีเปูาหมายไม่ต่ ากว่า    
15  ป ี ในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้  
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา  ชนต่างวัฒนธรรม        
และระหว่างหญิงและชาย 
 

 3.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรการ 
 4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  เป็นต้น  รวมทั้งการศึกษาของคณะสงฆ์    สายสามัญเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้
เด็กด้อยโอกาส  รวมทั้งพระและสามเณรได้รับการศึกษามากข้ึน 
 5.  ส่งเสริมจัดวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือให้สามารถเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง       
และตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
 6.  พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 7.  ปรับระบบการวัด  ประเมินผลผู้เรียน  การจัดกระบวนการเรียนรู้  และระบบการรับเข้าศึกษาต่อ      
ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาทางเลือก  และระบบการศึกษาท่ียืดหยุ่น หลากหลายโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 



                          44   

 4.4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชนและทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น  เพ่ือให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน  จึงก าหนดแนวทางปฏิรูป ดังนี้ 
  4.4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน   องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา      
ให้มากขึ้น 

มาตรการหลัก 
 1.  สนับสนุน  และมีมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือให้เอกชนเข้ามาร่วมจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ในทุกระดับ/ ประเภทให้มากขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนด้านวิชาการ   
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคคลและ/หรือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวที่ เป็นธรรม เพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และเป็นการประกันมาตรฐานเดียวกับรัฐ 
 2.  ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้ก ากับนโยบาย  แผน มาตรฐานการศึกษา  
นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุน  
ยกย่อง  และขยายผล  เพื่อให้การจัดการศึกษาและเรียนรู้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ 

มาตรการ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติ  ท้องถิ่น 
 4.  สนับสนุนการศึกษาทางเลือก  และการจัดตั้งศูนย์การเรียน โดยบุคคล ครอบครัว  สถานประกอบการ  
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน ตามความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย  โดยให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
 
 5.  เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาเอกชน  และการศึกษาทางเลือก 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว( พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา         
ร่วมพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้ เรียนมากขึ้นใน
รูปแบบหลากหลาย  โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจดการของสถานศึกษาให้ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว 
 7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคมท้ังที่เป็นการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับและประเภทการศึกษา   ร่วมจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
 8.  พัฒนาระบบการวัดประเมินผล  การรับเข้าศึกษาต่อ  การจัดหลักสูตร การเรียนการสอนให้เอ้ือต่อ
การศึกษาทางเลือก  และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9.  ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  ภาคเอกชน  องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สภาหอการค้าไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสถาบันสังคมอ่ืน ร่วม
จัดการศึกษาและการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนมากขึ้นใน
รูปแบบหลากหลาย 
  4.4.2   ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการ
จัดการศึกษามากขึ้น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากขึ้น  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  จึงก าหนดแนวทางปฏิรูป ดังนี้ 
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มาตรการหลัก 
 1.  ส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทมากขึ้นทั้งในการจัดการศึกษาและเรียนรู้และการสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรู้ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา  
ทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิ่น  ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน 
 2.  เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารครู  และบุคลากรการศึกษา อปท. ให้เป็นมืออาชีพ  โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ  และก ากับดูแลด้านสุขภาพ  มาตรฐานทางวิชาการ 

มาตรการ 
 3.  จัดท าแผนบูรณาการเพ่ือให้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาและก าหนดเปูาหมายผู้เรียนแต่ละระดับ/ประเภท/สังกัดในพ้ืนที่ 
 4.  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดนโยบาย 
แผน และทิศทางการพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 5.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ให้เอ้ือต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา
และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและท้องถิ่นจัดกลุ่มสถานศึกษาตามความพร้อม 
 6.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของอปท.  ทั้งกับส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาสถาบัน/หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  รวมทั้งสนับสนุน อปท. สร้างภาคีเครือข่ายด้วยตัวเอง 

4.5    พัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มาประสิทธิภาพโดยมาตรการหลัก 
 1.  ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเน้นอุปสงค์หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ  (demand  
Side ) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ 
 2.  วางแผนเป็นขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการยุบ  เลิก หรือควบคุมรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของ
ประชากรที่มีแนวโน้มลดลง  โดยมีมาตรการช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนและครูได้รับผลกระทบ 

มาตรการ 
 3.  จัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นที่แตกต่างแต่ละพ้ืนที่/กลุ่ม โดยแยก
งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตาม
ความจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่  งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับผู้เรียนกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  จากงบประมาณปกติ 
 4.  พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้ อปท. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาและเรียนรู้มากขึ้น 
 5.  พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม  เพ่ือเป็นกลไกเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา  การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
 6.  ส่ งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ิมการศึกษาและการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ               
อย่างหลากหลายจากทุกภาคส่วน  โดยปรับกลไกของรัฐให้เอ้ือและรองรับ 
 7.  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ   2560 

 
1. การแปลงกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
2. การปฏิรูปการศึกษา  
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ระดับชั้น ป. 1-ม. 3) 
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
14. การก าหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น 
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้” 
17. การพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน. 
18. การส่งเสริม กศน. ต าบล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม 
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
22. การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
24.การบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น 
25. การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
26. การน า ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
27.การอ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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7 นโยบายเฉพาะ 
(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

 
1.  การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1.2 สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียน
ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 

1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษา
โดยการบูรณาแผนและปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
รวมทัง้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าง และสื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง 

2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2560 และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2560 

2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุ
สังคมวัฒนธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษย์ชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3.  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 

3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 

3.3 มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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3.4 มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อ 
ภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล และอ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ   โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและการจัดท าความตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนา
ระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคนท้ังระบบ 

3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
เผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

4.  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามา
ในระบบการศึกษา 

4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  

4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4.4 สามารถน าแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่าง
เป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

4.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย
การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่ งยืน และให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 

5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

5.1 น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักใน
การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

5.2 การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน 
ความคุ้มค่า ความจ าเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นที่ 

5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom  ออกสู่
ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 

5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่
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จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560              
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยงข้องกับด้ าน
การศึกษาลงสู่แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้
อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

6.2 สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

6.4 มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การได้
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุ
เปูาหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ 

6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับ
ดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

7.  การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

7.1 มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่  2        
และเป็นไปตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พงศ. 2560 และสามารถด าเนินการจัดท าร่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป 

7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการต่อเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียน
การสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 

7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงาน
สรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
เชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบ 
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10 นโยบายเร่งด่วน 
(ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 

 
1.  เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู  

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
 โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 

2.  เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

2.1 มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2.2 ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั่วไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง  3 เดือนลดลง
อย่างชัดเจน 

3.  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา          
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.2 มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 

โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
4.  ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลักมีคุณธรรม  จริยธรรม 
สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพ้ืนฐาน
เพ่ือการท างาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 

4.2 น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 

5.  เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ 
และด้อยโอกาส 
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เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
5.2 สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกบสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

ในปัจจุบัน 
6.  เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลงระหว่าง

ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอื่นๆ ให้เพ่ิมมากข้ึน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
6.2 มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

7.  เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้
มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

8.  เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆและมาตรการ
ติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีสร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัด
ต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 

8.2 มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

นอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 

9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 

9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
10. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ

หลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
 

10.1   มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
10.2   มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
10.3   มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ     

  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 
10.4   มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลด   

  ผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
10.5   สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
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นโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  
พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเปูาหมายของการด าเนินงานโดย 

 1.1) รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
 1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ  กลุ่มเปูาหมายใน  
50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

 1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา 
 1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
 1.5) เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน 

และผู้ปกครอง  
 

2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย  
 2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
 2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
 2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ

จัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ 
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์ /รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี    
ยานยนต์  ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

 2.6) ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาใน
สถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

 2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.     
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

 2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

 2.9) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา   
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางConstructionism, Project Based Learning Authentic 

Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center 
และกรณีภัยพิบัต ิ
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 - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่นใหม่    
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

 - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

 - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความต้องการ
ของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  

 - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

 - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
   - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบน
พ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้ง
การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน/
แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 

4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่    

Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
 4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB  และ 

Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , การ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

 4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

 -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

 -  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
 - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุุน  เดนมาร์ก 

เยอรมัน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(พ.ศ.2552 – 2561) 

 
เปูาหมาย 
1. มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
3. มีการพัฒนาระบบการจ้างงานและก าหนดเงินเดือน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 
4. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี   สหกิจศึกษา  โดยมีสัดส่วนผู้เรียนทวิภาคี / สหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30  

และเน้นการฝึกงาน 
5. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น  60  :  40 
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
7. จัดและส่งเสริมอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
9. วิจัย  สร้างนวัตกรรม   พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ 

 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่   1   ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน 
3. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม

ประเมินผลอย่างตอเนื่อง 
4. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF) 
6. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา   โดยส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาให้บริการสังคมให้เกิดค่านิยม

ในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญ  60  :  40 
7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่การอาชีวศึกษา 
8. พัฒนาก าลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือให้มาตรฐาน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่   2   เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 
 มาตรการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ระบบนอกระบบ  และทวิภาคี 

2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ 
4. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส   คนพิการ  ผู้สูงอายุ 
5. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
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ยุทธศาสตร์ที่   3   พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
มาตรการ 
1. พัฒนาก าลังคนให้มีความรู้  และฝึกทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ 
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ 
4. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  มีการพัฒนาคุณภาพ  และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่   4   พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถาบัน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ 

1. พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและก าหนดภารกิจที่ชัดเจน  ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
3. กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
5. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
8. พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ทั้งส่วนกลาง  สถาบัน  และสถานศึกษา 
9. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ   สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง   สถาบันการ

อาชีวศึกษา  และสถานศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่   5   สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ 
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
6. จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 
7. ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
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 ยุทธศาสตร์ที่   6   จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
 มาตรการ 

1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  และเขตพ้ืนที่ชายแดน

ภาคใต้ 
3. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและเขตพ้ืนที่

ชายแดน 
4. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. ท านุบ ารุง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่    7   ผลักดันการบูรณาการวิจัยพัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 
 มาตรการ 

1. พัฒนาวิจัย   นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. น าองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้   นวัตกรรมและเทคโนโลยี   สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชนและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิง

พาณิชย์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล 
4. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร   และปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เครือข่ายงานวิจัย  และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

ระดับนานาชาติ 
6. ส่งเสริมการวิจัย   และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพสู่สากล 

โครงการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
6. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
7. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
8. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
9. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เปูาหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย กรอ.อศ. 
10. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
11. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
12. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 
13. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
14. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
15. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศ 
16. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างทุน

ปัญญาชาติ 
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17. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 
18. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
19. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี

สมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
20. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา 

อาชีพประชาชน 
21. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลกรทางการศึกษา 
22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
23. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
24. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
25. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
26. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
27. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
28. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
29. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
30. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
31. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
32. โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
33. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( To BE BUMBER ONE) 
34. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
35. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศ 
36. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
         
1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ          
 ปรัชญา        
  "พฒันาฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ  สร้างงานเพื่อสังคม"    
   
 วิสัยทัศน์         
  "มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ทักษะประสบการณ์ คุณธรรมจริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
 
 พันธกิจ        
 1.  จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลาย สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจตามความต้องการของผู้เรียน
 2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตาม      
               มาตรฐานวิชาชีพ       
 3.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียน 
      การสอนอย่างมีคุณภาพ       

4.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบน    
    พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
   

2. จดุเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น        
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา        

 1.  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา       
 2.  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน       
 3.  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน       
 4.  ปฏิรูปด้านการบริการวิชาชีพ       
 5.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพ 
     อิสระ และงานวิจัย       
 6.  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี  
 7.  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       
 8.  ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. นโยบายวิทยาลัย 
 1.  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)         

    เทียบโอนประสบการณ์  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  และหลักสูตร   
    พิเศษ (โครงการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ) 

 2.  จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เสริมสร้างคุณวุฒิ  ให้กับทุก   
     กลุ่มเปูาหมาย 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกันจัดระบบประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)จัดระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนผู้สอน  การประดิษฐ์คิดค้นท าโครงการ โครงงานและวิจัย เพ่ือพัฒนา  
    ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น 

     
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 
ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2555 รางวัลชนะเลิศ Honor 

Awards 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ผลงาน “เตาแก๊สดิจิตอล”   
ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   ระหว่าง
วันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. พ.ศ.2556  
 

 รางวัลทองแดง ประเภทที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน 
“สมุนไพรไก่ชน”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ  ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   
ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. พ.ศ.2556 
 

 รอบคัดเลือก 40 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 
2555 ระหว่างวันที่  21-25 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม 
 

2555 รางวัลชมเชย การแข่งขนัหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 2013 ระดับชาติ ผลงาน 
“หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมดินสอพอง” วันที่ 6-9 เม.ย. 2556 
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

2556 รางวัลชมเชย การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี 2556 ผลงาน 
“ฮอนด้าประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 
2556 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
 

2556 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น 
ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน” 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 

2556 รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น     
ปวช.ระดับภาค ภาคกลาง ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน” ระหว่างวันที่  
11-12 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น 

ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน “ดอกไม้สาคูหอม” 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2556 รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น 
ปวช. ระดับภาค ภาคกลาง ผลงาน “ดอกไม้สาคูหอม” ระหว่าง
วันที่  11-12 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม          
จ.ราชบุรี 

2556 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “เตาแก๊สสะดวกใช้” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2556 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “ชุดสาธิตเครื่องรับโทรทัศน์ LED” วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556  ณ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ผลงาน”เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 
2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี 

2556 รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU 2014  รอบคัดเลือก ผลงาน 

“หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”  ระหว่างวันที่ 24-29 

พ.ค. 2557  ณ ศูนย์การค้าซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์

รุ่นใหม่”  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ผลงาน 

“อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา” ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.56 ณ 

HALL 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

2556 Gold Prize การประกวดผลงานวิจัยในงาน “Seoul International Invention 

Fair (SIIF)2013” ผลงาน “Electrical leakage test pocket 

device”จัดโดย Korea Invention Promotion Association 

(KIPA)  ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค.2556  ณ กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2557 รางวัลชมเชย การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี 2557ผลงาน 

“ฮอนด้าประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง” ระหว่างวันที่  28-30 

พฤศจิกายน 2557  ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี       

จ.นครปฐม   

2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “เตาแก๊สดิจิตอล”  วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ ระดับภาคกลางผลงาน 

“เตาแก๊สดิจิตอล”  วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเพชรบุรี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 27 มิถุนายน 

2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ ระดับภาคกลางผลงาน 

“เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557  ณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “ชุดตรวจเช็ค Power Supply Computer” วันที่ 

21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“ชุดตรวจเช็ค Power Supply Computer” วันที่  11 -14 

มกราคม 2557  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี  ผลงาน “เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อรถยนต์” วันที่  21 

พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย 

 

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อรถยนต์” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ 

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “อุปกรณ์รองรับน้ าหนักเอนกประสงค์” วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 ชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบรุี ผลงาน “แซนด์วิช ห๊อม หอม” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 

ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“แซนด์วิช ห๊อม หอม” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ ศูนย์

การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “กระจับปากไก่ชน” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“กระจับปากไก่ชน” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ ศูนย์การค้า

เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “Mini Mixer” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“Mini Mixer” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ ศูนย์การค้าเซียร์

รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 ชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “ตู้น้ าเย็นประหยัดพลังงาน” วันที่ 21 พฤศจิกายน 

2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน     

“ตู้น้ าเย็นประหยัดพลังงาน” วันที่ 11-14 มกราคม 2557           

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“กรวยจราจรเพื่อความปลอดภัย” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ 

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จ.ปทุมธานี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 21 พฤศจิกายน 

2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ 

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “เครื่องล้างพืชผลเกษตรใต้ดินอัตโนมัติ” วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“เครื่องล้างพืชผลเกษตรใต้ดินอัตโนมัติ” วันที่ 11-14 มกราคม 

2557  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ผลงาน “เครื่อง

ล้างพืชผลเกษตรใต้ดินอัตโนมัติ”  วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558   ณ 

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “เครื่อใงก าจัดวัชพืชในนาข้าว” วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “รถเก็บขยะ” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“รถเก็บขยะ” วันที่ 11-14 มกราคม 2557  ณ ศูนย์การค้าเซียร์

รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ผลงาน “รถเก็บ

ขยะ”  วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บาง

กะปิ กรุงเทพฯ 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “เครื่องแยกวัสดุรีไซเคิลระบบเซนเซอร์” วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ลพบุรี ผลงาน “การน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ(Mini 

Mixer)” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน 

“การน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ(Mini Mixer)” วันที่ 11-14 

มกราคม 2557  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2557 รองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดในโครงการสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาค

กลาง ประจ าปี 2557  ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน”  วันที่ 1-2 

กรกฎาคม 2557  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา    โดย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2557 ชนะเลิศ การประกวดในโครงการ “ต้นกล้าพลังงาน” ระดับภาคกลาง ประจ าปี 

2557  ผลงาน “ตู้น้ าเย็นประหยัดพลังงาน” วันที่ 11-14 มกราคม 

2557  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี  โดย กระทรวงพลังงาน 

2557 รางวัลชมเชย การประกวดในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2557  

ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน”  วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 

ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี        จ.นนทบุรี  โดย ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี 

2557  ผลงาน “เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน”  วันที่ 12 มีนาคม 2557 

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

2557 เขา้รอบ 60 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU 2015 รอบคัดเลือก ผลงาน 

“หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง” ระหว่างวันที่ 10-15 

มีนาคม 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2558 รางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เครื่องประคบหน้าไก่ไฟฟูา ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

วงจรเตือนภัยไฟรั่วในตู้ปลาสวยงาม ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

อุปกรณ์เก็บสายเอนกประสงค์ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

มังกรไฟสิริมงคล ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เครื่องคั้นน้ ากะทิในครัวเรือน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

ตู้อบรองเท้าอนามัย ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เลื่อยก้านยาว ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เครื่องดัดแยกเมล็ดพริกไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

โปรแกรมบัญชีครัวเรือนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

กรงปล่อยย้ายไก่ชนแบบพับเก็บเก็บได้  ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

หัวน าศูนย์หาง่าย ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

Simple Ohmmeter ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2558 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยขวดแก้ว  ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เครื่องแทงเม็ดกระเจี๊ยบในครัวเรือน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2558 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน 

เสียมเสริมแรงขุด ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน

“มังกรไฟสิริมงคล” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  

ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชมเชย 

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง 

ผลงาน“มังกรไฟสิริมงคล” วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558  

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน

“โปรแกรมค านวณบัญชีครัวเรือนบนโทรศัพท์มือถือ” วันที่ 6 พฤศจิกายน 

2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชมเชย 

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง 

ผลงาน“โปรแกรมค านวณบัญชีครัวเรือนบนโทรศัพท์มือถือ” วันที่ 24-27 

พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน

“วงจรเตือนภัยไฟรั่วในตู้ปลาสวยงาม” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชมเชย 

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง 

ผลงาน“วงจรเตือนภัยไฟรั่วในตู้ปลาสวยงาม” วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558  

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน

“Simple Ohmmeter” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดผลงาน

“เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558        

ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่ ง ป ระดิษฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่  ระดั บ ภาคกลา งผล งาน            

“เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์” วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558  

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

2558 รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  ผลงาน“เครื่องแกะเมล็ด

ข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์” วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า

เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ  

 รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานพลังงาน หัวข้อ“นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกสีเขียว” 

ระดับชาติ ประจ าปี 2557-2558  ผลงาน“ตู้น้ าเย็นประหยัดพลังงาน” วันที่ 

12-15 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี  

โดย กระทรวงพลังงาน 

 รางวัลชมเชย การประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคกลาง 

ประจ าปี 2558  ผลงาน“กรวยจราจรเตือนภัย”  วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี  โดย ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) 

 รางวัลชมเชย การประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคกลาง 

ประจ าปี  2558  ผลงาน“เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดแปูงในครัวเรือน”          

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) 

 รางวัลชมเชย การประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคกลาง 

ประจ าปี 2558  ผลงาน“เครื่องล้างพืชผลเกษตรใต้ดินอัตโนมัติ” วันที่ 24-25 

มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี  โดย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) 

 - เข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2559ผลงาน“กรวย

จราจรเตือนภัย” วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศนูย์การประชุมและแสดง

สินค้าไบเทค บางนา  โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) 

   

   



                          69   

ประจ าปี รางวัลที่ได้รับ ประเภท / เรื่อง 
2559  

 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
รองชนะเลิศอันดับ 3 

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน  2559   ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
- เครื่องออกก าลังกายไก่ชน 
- ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากแท่งแก้ว 
- โคมไฟวิจิตร 
- เครื่องบ าบัดน้ าทิ้งจากการซักย้อม 
- วงจรปูองกันภัยในระบบไฟฟูาก าลัง 
- ปืนซ่อมข้าวนาด า 
- เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกกันน็อค 
- มินิบอร์ดช่วยชีวิต 
- เครื่องสร้างน้ าโอโซนรักษาสุขภาพเท้า 
- อุปกรณ์ด านาโยน 
- สมุนไพรรักษากลากไก่ชน 
 

  
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 ณ The HUB ศูนย์
การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
- อุปกรณ์ด านาพอเพียง 
- เครื่องบ าบัดน้ าทิ้งจากการซักย้อม 
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3.  กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
         

 กลยุทธ์ที่ 1การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา     
  มาตรการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและ  
 ผู้ส าเร็จการศึกษา      
  มาตรการที่ 2 การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน      
 กลยุทธ์ที่ 2การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
  มาตรการที ่1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
  มาตรการที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน    
 กลยุทธ์ที่ 3ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา       
  มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ      
  มาตรการที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา   
  มาตรการที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา      
  มาตรการที่ 4 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการ
 อาชีวศึกษา      
 กลยุทธ์ที่ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ       
  มาตรการที่ 1 การบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่สังคมชุมชนและท้องถิ่น   
 กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์การประกอบ
 อาชีพอิสระและวิจัย        
  มาตรการที่ 1 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยให้มีคุณภาพและ
 มาตรฐานสากล       
  มาตรการที่ 2 การพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ    
 กลยุทธ์ที่  6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  มาตรการที่ 1 การพัฒนานักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยที่ดี  
     
  มาตรการที่ 2  การพัฒนาครูและนักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลโลกที่ดี   
 กลยุทธ์ที่  7 ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     
  มาตรการที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร       
  มาตรการที่ 2  การพัฒนาระบบกระบวนการฝึกอบรม     
  มาตรการที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากร ระดมทรัพยากรในการฝึกอบรม   
  มาตรการที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม     
  มาตรการที่ 5  การพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม   
 กลยุทธ์ที่  8 ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
  มาตรการที่ 1  การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน    
  มาตรการที่ 2  การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน   
  มาตรการที่ 3  การพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี    
     

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี       
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ        
            วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2534 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ในนาม 
"โรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี" และได้รับยกฐานะเป็น "วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี"  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีเนื้อที่เป็นสถานที่ตั้ง 2 แห่ง  คือ     
  1.  สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 0-3642-0950 โทรสาร 0-3678-4833  Website 
www.lopburiptc.ac.th  E-mail Address : Lopburi07ptc@hotmail.com      
  2.  สถานที่ตั้งบ้านพักข้าราชการและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 3 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่  73  หมู่ 1        
ถนนพิบูลสงคราม  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000     
  
 4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่       
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี       
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Lopburi  Polytechnic College       
 ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  100 หมู่ที่  3  ถนนพหลโยธิน ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง      
    จังหวัดลพบุรี  15000        
 โทรศัพท์       โทร. 0-3642-0950       
 โทรสาร        โทร. 0-3678-4833       
 เว็บไซต์       www.lopburiptc.ac.th       
 อีเมล           Lopburi07ptc@hotmail.com      
 สีประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
  สีแสด-น้ าเงิน 

เพลงประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 มาร์ชวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

 อาคารสถานที ่
  11.1.1  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   งปม. 2534 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น งปม. 2535 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.3  อาคารส านักงานและหอประชุม   งปม. 2535 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.4  บ้านพักผู้บริหาร  ระดับ 7 – 8   งปม. 2535 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.5  บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น  5 หน่วย งปม. 2535 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.6  บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น  7 หน่วย งปม. 2535 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.7  บ้านพักภารโรงชั้นเดียว  2 หน่วย งปม. 2535 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.8  ห้องน้ า-ห้องส้วม  งปม. 2549 จ านวน 1 หลัง 
  11.1.9  รางระบายน้ า ค.ส.ล.  งปม. 2549 จ านวน 1 ราง 
  11.2.0  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น งปม. 2553 จ านวน 1 หลัง 
  11.2.1  สนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน งปม. 2556 จ านวน 1 สนาม 
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แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
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 หมายเลข  1  พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 หมายเลข  2  ปูอมยาม 
 หมายเลข  3  พระวิษณุกรรม 
 หมายเลข  4  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
 หมายเลข  5  ห้องเรียนเสริมสวย 
 หมายเลข  6  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (ช่างอุตสาหกรรม) 
 หมายเลข  7  ห้องปฏิบัติการส่งก าลังช่วงล่าง (แผนกช่างยนต์) 
 หมายเลข  8  อาคารเอนกประสงค์ 
 หมายเลข  9  อาคารหอประชุม และส านักงาน 
 หมายเลข  10  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (พาณิชยกรรม) 
 หมายเลข  11  งานอาคารสถานที่ 
 หมายเลข  12  โรงอาหาร 
 หมายเลข  13  ห้องพักครู 
 หมายเลข  14  ศูนย์บ่มเพาะ 
 หมายเลข  15  ร้านค้า 
 หมายเลข  16  ร้านค้า 
 หมายเลข  17  ร้านค้า 
 หมายเลข  18  ห้อง ชอท. 
 หมายเลข  19  ห้องงานการค้า 
 หมายเลข  20  Green Zone ต้นไทร 
 หมายเลข  21  โดมและสนามฟุตบอล 
 หมายเลข  22  ซุ้มบ้านเรือนไทย 
 หมายเลข  23  โรงจอดรถยนต์ 
 หมายเลข  24  โรงจอดรถจักรยานยนต์ 
 หมายเลข  25  โรงจอดรถจักรยานยนต์ 
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แผนผังการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ
 2560 

วิทยาลัยสารพ
ัดช่างลพ

บุรี 
   

    
 

  
  

 
 

       

คณ
ะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
นางสาธิตา  ทันตเวช 

 

นายนิต ิ

okp 

คณ
ะกรรมการวิทยาลัย

 

รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพ
ยากร 

นายวสันต์   แสงนิล 
 

นายนิต ิ

okp 

รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสุรชยั  ใหม่คาม ิ

 

นายนิต ิ

okp 

รองผู้อ านวยการฝุายพ
ัฒ

นากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายสุรชยั  ใหม่คาม ิ

 

นายนิต ิ

okp 

รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
นายวสันต์   แสงนิล 

 

นายนิต ิ

okp 

งานบริหารทั่วไป 
นางเกล้านภา  สุขประสงค์ 

งานบุคลากร 
นางเกล้านภา   สขุประสงค์ 

งานพัสด ุ
นางสาวบุษบงค์   หว้งทรัพย ์

งานประชาสัมพันธ ์
นายอ านาจ  ไพศาลสุขสมปอง 

งานการเงิน 
นางสุนีย์  อุนะพ านกั 

งานทะเบียน 
นายวิทยา  สุวัฒ

นพิเศษ 

งานบัญ
ชี 

นายเกียรติศักดิ ์   ดวงเพชร 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
นางเกล้านภา  สุขประสงค์ 

 

นายนิต ิ

okp 

งานประกันคุณ
ภาพมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวแกว้พรรษา  มีใจเย็น 
 

นายนิต ิ

okp 

งานวิจัยพัฒ
นานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

นายธเนศน์  ใจแกว้ 
 

นายนิต ิ

okp 

งานความร่วมมือ 
นายนพดล    ปั้นยอ้ย 

 

นายนิต ิ

okp 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายนพดล   ปั้นย้อย 

 

นายนิต ิ

okp 

งานวางแผนและงบประมาณ
 

นางรุ่งอ าไพ  เพศแพง 
 

นายนิต ิ

okp 

งานควบคุมภายใน 
นายเกียรติศักดิ ์   ดวงเพชร 

 

นายนิต ิ

okp 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายธเนศน์  ใจแกว้ 

 

นายนิต ิ

okp 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายปราโมทย์   ผดุงศิลป์ 

 

นายนิต ิ

okp 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นายนวมินทร ์ เหงขุนทด 

 

นายนิต ิ

okp 

งานปกครอง 
นายสนธยา  นุตระ 

 

นายนิต ิ

okp 

งานครูที่ปรึกษา 
นายทัตพล   กรอบทอง 

 

นายนิต ิ

okp 

งานพัฒ
นาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายวิทยา   สวุัฒ
นพิเศษ 

 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟาูก าลัง 
นางสาวอนงค์ลักษณ

์  อาจมังกร 
 

นายนิต ิ

okp 

งานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา 
นายนพดล  ปั้นยอ้ย 

 

นายนิต ิ

okp 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นายปราโมทย์  ผดุงศิลป์ 

 

นายนิต ิ

okp 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวอนงค์ลักษณ

์   อาจมังกร 
 

นายนิต ิ

okp 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
นายสุจินดา  ตางาม 

 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
นายวิทยา   สวุัฒ

นพิเศษ 
 

นายนติ ิ

okp 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสุรเดช  เติมเจิม 

 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 
นางสาวแกว้พรรษา  มีใจเย็น 

 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ ์

นายทัตพล   กรอบทอง 
 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกวิชาพณ
ิชยการ 

นางสาวบุษบงค์   หว้งทรัพย ์
 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายสุรเดช   เติมเจิม 

 

นายนิต ิ

okp 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส ์
นางสาวอนงค์ลักษณ

์   อาจมังกร 
 

นายนิต ิ

okp 
งานศูนย์การเรียนอ าเภอบา้นหมี่ 
นายกิตติกานต์  วรสิริประสิทธิ ์

 

นายนิต ิ

okp 

งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา 
นางสุนีย์   อุนะพ านัก 

 

นายนิต ิ

 

งานอาคารสถานที ่
นายอ านาจ  ไพศาลสุขสมปอง 

งานทวิภาคี 
นายกิตติกานต์  วรสิริประสิทธิ ์

 

นายนิต ิ

okp 
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6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี        
 6.1อัตราก าลัง ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่   1  ตุลาคม  2559 (ผู้ให้ข้อมูล หัวหน้างานบุคลากร)  
  อัตราก าลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี     มีบุคลากรทั้งสิ้น   41 คน  
  ก.ข้าราชการ    13 คน     
   1.ผู้บริหาร     3 คน      
   2.ข้าราชการครู   10 คน      
   3.ข้าราชการพลเรือน    0 คน      

ข.ลูกจ้างประจ า      5 คน     
   1.ท าหน้าที่สอน     0 คน      
   2.ทั่วไป/สนับสนุน    5 คน      

ค.พนักงานราชการ     3 คน     
   1.ท าหน้าที่สอน     3 คน      
   2.ทั่วไป/สนับสนุน    0 คน      

ง.ลูกจ้างชั่วคราว    20 คน     
   1.ท าหน้าที่สอน     7 คน      
   2.ทั่วไป/สนับสนุน  13 คน      
  จ.มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ   0 คน     

ฉ.มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน   0 คน     
  ช.มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    0 คน     
   1.ข้าราชการ     0 คน      
   2.ลูกจ้างประจ า     0 คน      
  6.2  ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา    
    ก.ครูผู้สอน   ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  
  - ต่ ากว่า ม.6  ……………… คน   ……………… คน  

 - ปวช./ม.6  ……………… คน   ……………… คน  
 - ปวส./อนุปริญญาตรี ……………… คน   ………1……… คน  
 - ปริญญาตรี  ........11......       คน   ……15………… คน  
 - ปริญญาโท  .........9....... คน   ……………… คน  
 - ปริญญาเอก  ……………… คน   ……………… คน  

   รวม ........20...... คน  รวม ................... คน  
 6.3  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง      
    ก.ครูผู้สอน   ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  
  - จ้างด้วยงบบุคลากร …………… คน   ……………… คน  

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน …….…..… คน   ……………… คน  
  - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน ..…6….… คน   ……………… คน  

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)…..…… คน   ……………… คน  
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ …………  คน   ……………… คน  

   รวม    .......6........ คน  รวม ................... คน  
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
  6.3.1. ข้าราชการ รวม .........13........... คน(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)     

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

 สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
 1.  นางสาธิตา ทันตเวช ปริญญาโท กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

2.  นายวสันต ์ แสงนิล ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมเกษตร รองผู้อ านวยกาช านาญการพิเศษ  
3.  นายสุรชัย ใหม่คามิ ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการช านาญการ  
4.  นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ ปริญญาโท ช่างยนต์ หัวหน้างานหลักสูตร/หัวหน้างาน

ทะเบียน 
 5.  นางเกล้านภา สุขประสงค์ ปริญญาโท ศิลปกรรม หัวหน้างานบุคลากร 

 6.  นางสุนีย์ อุนะพ านัก ปริญญาตรี พณิชยการ หัวหน้างานการเงิน 

 7.  นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์ ปริญญาโท พณิชยการ หัวหน้างานพัสดุ 

 8. นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร ปริญญาโท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

 9.  นายสุรเดช เติมเจิม ปริญญาโท เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 10.  นางรุ่งอ าไพ เพศแพง ปริญญาตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

 11.  นายนพดล ปั้นย้อย ปริญญาตรี พณิชยการ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารเทศ 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 12.  นายทัตพล กรอบทอง ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
 

13.  นางสาวแก้วพรรษา    มีใจเย็น ปริญญาตรี แผนกคหกรรม หัวหน้างานประกันฯ 
 

 

6.3.2. ลูกจ้างประจ า   รวม...... 5..............คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
  

ชื่อ - สกุล 
 

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

 
 

1.  นางวรรณา เครือแตง ป.4   พนักงานธุรการ 
 

 
2.  นางสาวปราณี น้อยสกุล ปวส.   พนักงานพิมพ์ 

 
 

3.  นายสมนึก พันแสน ป.6   พนักงานบริการ 
 

 
4.  นายสมยศ น้อยดี ม.3   พนักงานขับรถยนต์ 

 
 

5.  นายจันทร์ฉาย ด้วงสน ป.6   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
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6.3.3. พนักงานราชการ      รวม.........3...........คน      (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

 
 

1.  นายอ านาจ ไพศาลสุขสมปอง ปริญญาโท ช่างยนต์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

 
2.  นายธเนศน์ ใจแก้ว ปริญญาโท ช่างยนต์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 
  

3.  นายกิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์ ปริญญาโท ช่างยนต์ หัวหน้างานทวิภาคี 
 

 
  

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว              รวม.........19...........คน     (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

  
ชื่อ - สกุล 

  

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

 
 

1. นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน 
 

 
2.  นายสุจินดา ตางาม ปริญญาตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 

 
 

3.  นายสนธยา นุตระ ปริญญาตรี เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานปกครอง 
 

 
4.  นายปราโมทย์ ผดุงศิลป์ ปริญญาตรี ช่างไฟฟูาก าลัง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   

5.  นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร ปริญญาตรี เสริมสวย หัวหน้างานบัญชี   

6.  นายนวมินทร์ เหงขุนทด ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ   

7.  นางสาวน้ าทิพย์ ดัดวงษ์ ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ 
งานวัดผลและประเมินผล 
งานทะเบียน 

  
  

8.  นางสาวละม้าย เปี่ยมจิตร์ ปวส. เจ้าหน้าที่ 
งานวางแผนและงบประมาณ 
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
งานความร่วมมือ 

  
  
  

9.  นางสาววราภรณ ์ สมงาม ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ 
งานกิจกรรม/งานปกครอง 
งานครูที่ปรึกษา 

  
  

10. นางรตนพร พิศรุนพร ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ 
งานโครงการพิเศษฯ 
งานสวัสดิการพยาบาล 
งานแนะแนวฯ 

  
  
  

11. นางอัญชลี แจ้งเปลี่ยน ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ งานการเงิน 
  
  

12. นางณัฐชานันท์ เพ็ชร์มะณี ปวท. เจ้าหน้าที่ 
งานบริหารทั่วไป 
งานบุคลากร 
งานอาคารสถานที่ 

  
  
  

13. นางสาวณัฐพัชร์ ประยงค์กลิ่น ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
งานประกันคุณภาพฯ 
งานประชาสัมพันธ์ 
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ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

 
 

14. นางศศิรดา แสงนิล ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ 
งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
งานสื่อการเรียนการสอน 
งานวิทยบริการห้องสมุด 

  

 
 

 
 

15. นางสาววันวิสาข์ กลิ่นจันทร์ ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ 
งานบัญชี 
งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

  
  
  

16. นางสาวเจนจิรา อินทะชัย ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ 
  
  

17. นายสาโรจน์ ชื่นอารมณ์ ปวช.  พนักงานขับรถยนต์   

18. นายธาตรี พันทา   ยามรักษาการณ์   

19. นายณรงค์ ศรีทอง ม.3  ยามรักษาการณ์   
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2559   
 

 

 
 

 
 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง         รวมทั้งสิ้น         คน                                                                                             หน่วย : คน 
 

 
  

ภาคเรียนที่ 2/2559 (ปีปัจจุบัน) 
  

 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ระดับ ปวช. 

ระดับ ปวส. 
ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

รวม
ทั้งสิ้น 

 
 

  
ปีที่ 1 

ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

รวม 
ปีที่ 1 

ปีที่ 2 
รวม 

ปีที่ 1 
ปีที่ 2 

รวม 
  

 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ 
46 

42 
39 

127 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟูาก าลัง 
8 

- 
4 

12 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- 

11 
10 

21 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ประเภทวิชา พ
าณ

ิชยกรรม 
23 

11 
15 

49 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน บัญ
ชี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 

 
 

 
 

- 
15 

15 
 

 
 

 
 

 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
 

 
 

 
7 

11 
18 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- สาขาวิชา/งาน เทคนิคเครื่องกล 
 

 
 

 
5 

- 
5 

 
 

 
 

 
 

- สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 
 

 
 

 
5 

- 
5 

 
 

 
 

 
 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2560)            รวมทั้งสิ้น   7,200      คน 
 

 
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

7,200 
คน 

2.3 หลักสูตรอื่น ๆ    -     คน 
 

 
 

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
- 

คน 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
80 
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7.2 เปูาหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

 
 

ปีการศึกษา 2560   
 

 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

คน 
 

 
 

หน่วย : คน 
 

 
  

ภาคเรียนที่ 1/2560 
  

 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ระดับ ปวช. 

ระดับ ปวส. 
ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

รวม
ทั้งสิ้น 

 
 

  
ปีที่ 1 

ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

รวม 
ปีที่ 1 

ปีที่ 2 
รวม 

ปีที่ 1 
ปีที่ 
2 

รวม 
  

 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ 
80 

 
 

80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟูาก าลัง 
40 

 
 

40 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
40 

 
 

40 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ประเภทวิชา พ
าณ

ิชยกรรม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - สาขาวิชา/งาน บัญ
ชี 

40 
 

 
40 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชา/งาน การจัดการทั่วไป 

 
 

 
 

- 
15 

15 
 

 
 

 
 

 
4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

 
 

 
 

7 
11 

18 
 

 
 

 
 

 
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคเครื่องกล 

 
 

 
 

5 
- 

5 
 

 
 

 
 

 
- สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

 
 

 
 

5 
- 

5 
 

 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 
 

 
ทั้งปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น    7,200    คน 

  2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

7,200 
    คน 

 
 

2.3  หลักสูตรอื่นๆ     -      คน 

  2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ(แกนมัธยม)         -          คน 
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 

แผนงาน/งบรายจ่าย 
ผลผลิต 

โครงการ 
เป็นเงิน 

  

ปวช. 
ปวส. 

ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 

โครงการ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่เข้า

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

โครงการ
สร้างเสริม
สถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

โครงการ
ลด

ปัญ
หา

การออก
กลางคัน 

รวมทั้งสิ้น 
  

 1. แผนงานงบประมาณ
เร่งรัดปฏิรปูการศึกษา
และการเรยีนรู้ 

566,000  

199,500  
18,887,405.69  

 
 

19,652,905.69  
 

283,560  
 

 
25,000  

308,560  

19,961,465
.69  

 - งบบุคลากร  
 

 
12,070,295.69  

 
 

12,070,295.69  
 

 
 

 
 

 

12,070,295
.69  

 - งบด าเนินงาน 

566,000  
199,000  

806,470  
 

 
1,571,970  

 
 

 
 

 
 

1,571,970  

 - งบลงทุน 
 

 
5,500,000  

 
 

5,500,000 
 

 
 

 
 

 
5,500,000 

 - งบเงินอุดหนุน 
 

 
 

 
 

 
 

283,560  
 

 
25,000  

308,560  
308,560  

 - งบรายจ่ายอื่น 
9,000  

5,880  
510,640  

 
 

525,520  
 

 
 

 
 

 
525,520  
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 

แผนงาน/งบรายจ่าย 
ผลผลิต 

โครงการ 
เป็นเงิน 

  

ปวช. 
ปวส. 

ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต ์

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

โครงการ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่เข้า

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

โครงการ
สร้างเสริม
สถานศึกษา
ขนาดเล็กให้
ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

โครงการ
ลด

ปัญ
หา

การออก
กลางคัน 

รวมทั้งสิ้น 
  

2.แผนงานขจัดความ
ยากจนและพ

ัฒ
นาชนบท 

 
37,500  

1,035,800  
 

 
1,073,300  

459,000 
1,216,440  

 
200,000  

 
1,875,440  

2,948,740  

 - งบบุคลากร  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - งบด าเนินงาน 
 

37,500 
1,035,800 

 
 

1,073,300 
459,000 

 
 

200,000 
 

659,000 
1,732,300 

 - งบลงทุน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - งบเงินอุดหนุน 
 

 
 

 
 

 
 

1,216,440 
 

 
 

 
1,216,440 

 - งบรายจ่ายอื่น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 3.แผนงานพ
ัฒ

นา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
207,000 

 
 

 
 

207,000 

 - งบบุคลากร  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - งบด าเนินงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - งบลงทุน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - งบเงินอุดหนุน 
 

 
 

 
 

 
 

207,000 
 

 
 

 
207,000 

 - งบรายจ่ายอื่น 
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

1. ประมาณการรายรับ   
ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา  2,419,140.40 
-  ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,951,140.04  
-  คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 468,000.00  
ข.เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ  24,302,595.69 
งบบุคลากร 12,070,295.69  บาท    
งบด าเนินงาน 4,194,910.00  บาท  
งบลงทุน 5,500,000.00  บาท  
งบเงินอุดหนุน 1,500,000.00  บาท  
งบรายจ่ายอื่น 867,300.00  บาท  
2.  ประมาณการรายจ่าย   
     2.1  งบบุคลากร  12,070,295.69  บาท 
เงินเดือนข้าราชการ 7,123,236.34  บาท  
เงินวิทยฐานะ 686,000.00  บาท  
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 340,994.40  บาท  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,924,690.95  บาท  
เงินอ่ืนๆ  0  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 747,684.00  บาท  
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,247,690.00  บาท  
    2.2  งบด าเนินงาน   
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ  3,708,960.00  บาท 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 1,246,000.00  บาท  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 634,800.00  บาท  
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 110,000.00  บาท  
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 160,000.00  บาท  
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 50,000.00  บาท  
ค่าจ้างเหมาบริการ 233,220.00  บาท  
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 105,520.00  บาท  
ค่าวัสดุ 1,169,420.00  บาท  
      งบลงทุน  5,500,000.00  บาท 
ครุภัณฑ์ 1,100,000.00  บาท  
สิ่งก่อสร้าง 4,400,000.00  บาท  
      2.3  งบเงินอุดหนุน  1,707,000.00  บาท 
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 207,000.00  บาท  
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน   
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1,500,000.00  บาท  
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       2.4  งบรายจ่ายอ่ืน  993,600.00  บาท 
-โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  (Fix  it  Center) 

459,000.00  บาท  

-โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้ 
มาตรฐานอาชีวศึกษา 

200,000.00  บาท  

-โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 25,000.00  บาท  

-โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามรอยพ่อ 30,000.00  บาท  
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00  บาท  

-โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 27,000.00  บาท  

-โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ 135,000.00  บาท  
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