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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ก

บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 ได้กาหนดบทบัญญัติไว้ในหมวด 4
กาหนดแนวทางการจั ดการศึกษาโดยยึ ดหลั กว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้
กระบวนการจั ด การศึก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพทั้ ง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้โ ดย ในหมวด 6
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภาพภายในทุกปี และระบบการประกันคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ทั้งสอง
ระบบต้องทารายงานเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ให้
ความส าคั ญกั บ การสร้ า งระบบการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อเป็ นกลไกหลั กของการพั ฒ นา
ศักยภาพ และ ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้ายทายที่เป็น
พลงวัตของโลกศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้นาแนวทาง
ดังกล่าวมาร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2561-2564 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการ
บริหาร อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต ในการสร้างกาลังคน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้อ งการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2561-2564 ของวิทยาลัยฯ จะเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านวิชาการและ ด้านคุณธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเรื่องการผลิตนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโ ยบายรัฐบาล
ยุ ค ไทแลนด์ 4.0 และภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นองกจากนี้ ยั ง
ตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด สถาบันการอาชีว ศึกษาภาคกลาง 5 ระบบประกัน
คุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

บทที่ 2

บทสรุปผู้บริหาร
บทนา
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 5
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
๓. พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
4. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-257๙)
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศในช่ ว งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่สองพ.ศ. 2552 – 2561
6. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
7.นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
8. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564)
๑๑. นโยบายประเทศไทย 4.0
1๒. อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทย Thailand industrial target
1๓. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
๑๕. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
๑๖.ยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
๑๗.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
๑.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง /จุดอ่อน/ โอกาส /อุปสรรค
๑.๒ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
๑.๓ ข้อมูลบุคลากร
๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
๑.๕ ประวัติ ความเป็นมา และ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
๑.๕.๑ ประวัติ ความเป็นมา
๑.๕.๒ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ปีการศึกษา 2557
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สารบัญ
ตารางที่ 3 จ านวนผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์
ตารางที่ 4 อัตราการเกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ. 25๖๒ – 256๗)
ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ตารางที่ 6 ข้อมูลสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ MOU กับสถานศึกษา (พ.ศ.
25๖๑ – 256๔)
ตารางที่ 7 ข้อมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 8 รายการครุภัณฑ์ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๒ – 256๔)
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
๓.๒ พันธกิจ (Mission)
๓.๓ ยุทธศาสตร์ (Strategy)
โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
ให้เพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพ
สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 กับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
ให้เพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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สารบัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพ
สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทที่ 5 แนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติ กากับ ติดตาม ประเมินผลและ รายงานแบบมีส่วนร่วม
5.1 แนวทางการนานโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ
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บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนั ธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ทีม่ สี มรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ด้าน
อาชีวศึกษาที่หลากหลาย
สาขาวิชาตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รองรับ
การพัฒนาประเทศ สู่
ประเทศไทย 4.0

2.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็น
ทรัพยากรมืออาชีพ

๓.จัดหาอุปกรณ์
สื่อ เทคโนโลยี
ระบบดิจิตอลทีใ่ ช้
สาหรับการเรียน
การสอนทีท่ ันสมัย

๔.สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

๕.สร้างสรรค์
๖.เสริมสร้าง
นวัตกรรมและ
สมรรถนะอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของผู้เรียน สู่
มาตรฐานสากล

๗.นาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหาร
และจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นทรัพยากรทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐาน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

เพิม่ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี
ระบบดิจติ อลมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ

เพิม่ เครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

สร้างองค์ความรู้งานวิจยั
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนา
อาชีพสู่ชุมชน สังคม

เสริมสร้างสมรรถนะอาชีพของ
ผู้เรียนยกระดับคุณภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ผู้เรียน ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม น้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตร และพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้มมี าตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้มคี วามเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มี
สื่อ เทคโนโลยี ระบบดิจติ อล
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้
เพียงพอและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั
เพือ่ บริการ วิชาการและวิชาชีพ
สู่ชุมชน อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วิทยาลัย และ อัต
ลักษณ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารและจัดการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความภูมใิ จในความเป็นไทย และ
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

กลยุทธ์

1. วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคนทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และอาเซียน
2. เพิม่ ขีดความสามารถในการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และอาเซียน

1. พัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

1. พัฒนาระบบดิจติ อล มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมให้มวี ัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
อาคารสถานที่ เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานในประเทศทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศในการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบัน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

1. เพิม่ ขีดความสามารถ พัฒนา
คุณภาพงานวิจยั และนวัตกรรม
2. เสริมสร้างงานวิจยั นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ในการประกอบ
อาชีพเพือ่ ยกระดับรายได้ของ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3. วิจยั และพัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดเชิงธุรกิจ

1. ส่งเสริมการแนะแนว
อาชีวศึกษาอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างคุณภาพนักเรียน
นักศึกษาให้มอี ตั ลักษณ์ที่
วิทยาลัยฯ และมาตรฐานสากล
กาหนด

๑. ส่งเสริมการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมการรณรงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต แก่ผู้เรียน ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนมีความสานึก
และความภาคภูมใิ จในความเป็น
ไทยและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
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บทที่ 1
บทนา
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ที่มาและความสาคัญ
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิดสาหรับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564 มีข้อมูลสาคัญที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 5
กาหนดว่ารัฐต้องดาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้ อ งกับ ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมจัดให้ มีแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒ นา
การศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ย นแปลงของ
สังคมโลกปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
2.1 กรอบวิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่ ว นร่ ว ม การพั ฒ นาที่ยึ ดหลั กสมดุล ยั่ งยื น โดยวิสั ยทัศน์ ของการพั ฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ต้ องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
2.2 การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของ ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เปูาหมาย ดังนี้
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม มีความ
เข้มแข็ง เป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
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4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่า งยั่งยืนและเป็นธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริ หารราชการแผ่นดินที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริห ารงานภาครัฐที่โ ปร่งใส
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
2.4 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8)
ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 ที่มาตรา 81 กาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดบทบัญญัติไว้ในหมวด 3 กาหนดให้
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยซึ่งในหมวด 4
กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้กระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทั้งการ ศึกษาในระบบและนอก
ระบบต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้โดยในหมวด 6กาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปีและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกทุก 5 ปี ทั้งสองระบบต้องทารายงานเสนอต่อสาธารณชนโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและกองทุนพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอมีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์รัฐต้อง
จัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ สาหรับการศึกษาสนับสนุนให้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตาราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น
4. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-257๙)
4.1 กรอบวิสัยทัศน์
ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21
4.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย)มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ
มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 21)
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4.3 เป้าหมายของแผน
1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรีรายได้
การกากับของรัฐ
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม
6. ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองพ.ศ.
2552 – 2561
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศมีความสอดคล้อง กับความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานา ประเทศโดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน” และกาหนดเปูาหมายปี 2561 ไว้ดังนี้
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และมีการ
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคีสหกิจศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้นโดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบ
ทวิภาคีและสหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 60 : 40
5) กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน
เพื่อให้บ รรลุวิสั ยทัศน์เปูาหมายและกรอบการดาเนินงานดังกล่าวจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการ
เรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ จัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นเข้าถึงง่ายเพื่อเปิดโอกาสให้กาลังคนเข้ามาเรียนรู้
และออกไปประกอบอาชีพจัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคลพัฒนาหลักสูตรเน้นฐานสมรรถนะหลักสูตรเชิง
กว้างให้มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน (Worked Integrated Learning ) พัฒนา
คุณภาพกาลังคนทุกระดับให้มีความรู้ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (skill intensive) เร่งผลิต
และพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพและส่งเสริ มค่านิยมด้านอาชีวศึกษาจัด
การศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติในสัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและการเรียนรู้งานอาชีพขยายการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาดแคลนและ
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศส่งเสริมให้นักเรียนเลือ กเรียนสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของกาลังแรงงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการจัดการฝึกอบรมอาชีพ
ต่อยอดให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลัก (core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝึกอบรมระหว่าง
ปฏิบัติงานเชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานศึกษาในท้องถิ่น เสริมสร้างความยั่งยืน
ให้ กั บ ภาคการผลิ ต และบริ ก ารที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาก าลั ง คนส่ ง เสริ ม การค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
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เทคโนโลยีสร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจเอกชนสถานประกอบการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครูคณาจารย์และผู้บริหารพัฒนาระบบการผลิต
ครูอาจารย์สาหรับการศึกษาสายอาชีพหรือผลิตครูช่างให้มีคุณภาพและพอเพียงพัฒนาครูประจาการและผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจัดทามาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสร้างแรงจูงใจให้ผู้มี
ประสบการณ์ในอาชีพมาเป็ น ครู อาจารย์ การศึ กษาอาชีพโดยให้ ค่าตอบแทนตามความสามารถ (pay per
performance) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ
กาหนดนโยบายเปูาหมายวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National
Qualification Framework - NQF) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational Qualification - TVQ) และ
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกาหนดศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน (area of excellence และ center of excellence) สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนากาลังคนกาหนด
ทิศทางความต้องการกาลังคนและจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา
6. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ตามที่น ายกรั ฐ มนตรี ได้ แถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีต่อสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มี
การปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารในฐานะที่ มี ภ ารกิ จ ในการจั ด และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบาย
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเป็นส่วน
ราชการที่ ส าคั ญ ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามนโยบายที่ 1 การปกปู อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อม
ล้ าของสั ง คม และการสร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ นโยบายที่ 5 การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า น
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สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7การ
ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
7.นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา)
1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่างด้าว ยา
เสพติด
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ต้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.3 จัดระเบียบสังคม
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนทั่วไป มี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พังฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความ ปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ วัฒนธรรม สากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
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นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
5.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.2 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และ ปัญหาขาดแคลน
ําในบางพื
น้
้นที่และบางฤดูกาล
6.3 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.4 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดีจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ได้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เร่ งพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ งและระบบโลจิส ติกส์ ภ ายในอนุภูมิภ าค และภูมิภ าค
อาเซียน
7.2 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในขุมขน สู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.3 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.2 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
8. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุท ธศาสตร์ช าติไ ด้
ดาเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
การทหาร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพลั ง งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความมั่นคง
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
- ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็งครอบครัว มีความอบอุ่น
- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดพรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้าความมั่งคั่ง
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคั ญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็ น ที่ย อมรั บ ร่ ว มกัน ความอุ ดมสมบู ร ณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุณ ภาพดีขึ้ น คนมีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่
สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มขน-ขาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาที่
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ เฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่ งเสริ มการวิจั ยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส ร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปูาหมาย
1. ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทัก ษะและคุณ ลั ก ษณะที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
2. คนทุกช่วงวัย มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
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3. สถานศึกษาทุกระดับ การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรได้ อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรี ย นรู้ สื่ อตาราเรีย น นวัตกรรมและสื่ อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัคมนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจนและ สามารถ
ตรวจสอบได้
2. ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพและ มาตรฐาน
การศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของจังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง ขวัญกาลัง
ใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาใบฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิง
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
๒๓ มีคุเนชรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา ผู้เรียน ในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
1.2 พัฒนาและปรับ ปรุงหลักสู ต ร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการเรียน
การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียน
การสอน
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลั กปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม เกณฑ์ มีครู
ประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชีพ รวมทั้งมีค ณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิช าชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใดได้ในการปฏิบัติหน้าที่ กลยุทธ์
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
23 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.4 สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
การพัฒนาประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจานวน บัณฑิตใน
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งมี ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการ พัฒนาความเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
3.1 เรงผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์ และพยาบาล
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ ผู้เรียนตั้งแต่
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
3.5 แสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่ง เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถ เทียบโอนผลการเรียนและ
ทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
กลยุทธ์
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการที่เศษ
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น รูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4.5 เร่ ง พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วาม
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรีย น สถานศึกษาและหน่ว ยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง ทรัพยากร และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัล ที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ข้าข้อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล ของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน
5.3 ผลิ ตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่ อการเรียนรู้อิเล็ กทรอนิกส์ ให้ ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประสาทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5.4 ถัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยรนเดองรางต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัด
การศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับ บริการ โครงสร้ างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย ฮานาจลงไปสู่ ส่ว น
ภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้
กลยุทธ์
6.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค จังหวัด
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลความ เหลือมล้า สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับขอบในการจัดการศึ กษา รวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น ภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6.6 ส่ ง เสริ ม และขยายผลให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามพร้ อ ม พั ฒ นา เป็ น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
๑๑. นโยบายประเทศไทย 4.0
เป็ น ความมุ่งมั่น ของนายกรั ฐ มนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based
Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ
“ทามาก ได้น้อย” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2.
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวั ต กรรม 3.เปลี่ ย นจากการเน้ น ภาคการผลิ ต สิ น ค้ า ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น ดั ง นั้ น ประเทศ
ไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม
(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart
Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High
Value Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 5 กลุ่มด้วยกันคือ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food,
Agriculture & Bio-Tech) 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & BioMed) 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics)
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4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ 5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)
แนวนโยบายสู่ความเป็น ประเทศไทย 4.0 ดังกล่าว หากพิจารณาดูแล้วคงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไรครับ
แต่ที่ดูเหมือนยังไม่คืบหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงาน ดาเนินการแบบตัวใครตัวมัน หากรัฐบาลต้องการ
ผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
หน่วยงานหรือองค์กรสถาบันต่าง ๆ ที่จะพร้อมใจกันรวมพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า และที่สาคัญต้องมีหน่วยงาน
หลักที่จะเฝูาติดตามความคืบหน้าดังกล่าว
1๒. อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทย Thailand industrial target
1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ประเทศมีพื้นฐานอยู่แล้วพัฒนาต่อได้ด้วย
การวิจัยพัฒนา ประกอบด้วย
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) มีการพัฒนาเป็นฐานการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟูา ขยายธุรกิจในห่ วงโซ่คุณ ค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทา
ต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยาสูง รถยนต์ไฟฟูาจะเป็นเทรนใหม่ของ
โลกไทยมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอยู่แล้ว คนที่เกี่ยวข้อง SME ที่ทาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(2) อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ผลิตระบบอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ใน
ยานยนต์ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ออกแบบที่ อยู่ อ าศัย อั จ ฉริย ะซึ่ งเชื่ อ มต่ อ กั บเครื อ ข่า ยอิ นเตอร์เ น็ ต อุ ป กรณ์
อิเลคทรอนิกส์เพื่อการสวมใส่ อุปกรณ์ประมวลผลต้นทุนต่าลงมากไทยอาจไม่ใช่คนที่คิดค้นแต่สามารถต่ อยอดด้าน
ชุดคาสั่งได้
(3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism) จัดระเบียบและส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ สนับสนุนธุรกิจการ
ฟื้นฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
ใน
ความเห็นผมเชื่อว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยล้าหน้ามากๆ แต่ยังมีการแพทย์อีกด้านหนึ่งที่เหมาะสมคือ รองรับ
ผู้ปุวยระยะฟื้นฟูที่ไม่จาเป็นต้องนอนในรพ.
(4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) นาเทคโนโลยี
การเกษตรขั้นสูงทีมีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยี ชีวภาพ
เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ แต่ไม่ใช่ GMO เราจะปลูกข้าว ที่มีการจัดการดีขึ้น พืชสวนที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ
เพื่อให้ได้ผลไม้คุณภาพ มะม่วงทุเรียนที่ผลผลิตสูงขึ้น
(5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future) การเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ด้านความปลอดภัยอาหาร การวิจัยและผลิตโภชนาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีน
ทางเลือก เช่นโปรตีนเกษตร
ทั้ง 5 อุตสาหกรรมประเทศไทยมีฐานที่แข็งแกร่ง แต่ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ
ยกระดับการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ
2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาเพราะตลาดมีความ
ต้องการ
(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เป็นอุตสาหกรรมที่โลกมีความ
ต้องการสูง เชื่อว่าจะใหญ่กว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต เช่น หุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การดาน้า
และการแพทย์
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(2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) จานวนเครื่องบินที่มากขึ้น
เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศที่มากขึ้น เรามีสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินอื่นที่ใช้ประโยชน์ ในการฝึกอบรม
นักบินและลูกเรือ และเรายังมีจุดแข็งในการเป็นศูนย์รวมโลจิสติกส์ทันสมัย
(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) เรามีฐาน
การเกษตรใหญ่ที่สุดในอาเซียน จึงควรพัฒนาอุ ตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ในขณะที่ทั่วโลกกาลังกาหนด
มาตรฐานชี ว ภาพเข้ า กั บ การค้ า เช่ น ใช้ ไ บโอพลาสติ ก ในการหี บ ห่ อ เพื่ อ การส่ ง ออก เป็ น การก้ า วเข้ า สู่
Bioeconomy
(4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ทั่วโลกมีความต้องการสูงมาก และเป็นมาตรฐานใหม่ในการ
ดารงชีพ เช่น E-commerce / Digital Content /Data Center / Cloud Computing
(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เรามีหมอและพยาบาลที่เก่งมาก มี
โรงพยาบาลที่ทันสมัย ในอนาคตจะต้องเพิ่มการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ การรักษาโรคทางไกลผ่าน
อินเตอร์เนต/สมาร์ทโฟน
ในการผลักดัน การลงทุนอุตสาหกรรมเปูาหมายข้างต้น รัฐบาลจะมีมาตรการเสริมเพื่อให้การ
สนั บ สนุ น เช่น แผนการกาหนดทิศทางอุตสาหกรรมเปู าหมายที่ชัดเจน มาตรการทางการเงินโดยการจัดตั้ ง
“กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม” ให้เงินกู้ยืมหรือชดเชยดอกเบี้ย มาตรการทางการคลัง เช่น การลด
ภาษี มาตรการอานวยความสะดวกเสริม
1๓. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) มุ่ง
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านสารสนเทศ ให้ความสาคัญกับครู
และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการ
เปลี่ ย นแปลง ยกระดั บ คุ ณภาพการจั ด การเรี ยนการสอนที่ ส อดคล้ องและเชื่ อ มโยงกั บสถาน
ประกอบการโดย เน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน เตรียมความพร้อมกาลังคน
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประกอบด้วย 4
นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพและปริ ม าณผู้ เ รี ย นให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากลส่งเสริมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี สร้างทัศนคติการยอมรับของสังคมที่มีต่อการ
เรียนสายอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและผู้อยู่นอกระบบพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พั ฒนาระบบการประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชี พตามระบบคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ พั ฒนา
หลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ างระบบการจูงใจให้ เกิดการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่ออาชีว ศึกษาปรับระบบ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษาสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา
สร้างความมั่นคงในชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การ
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้ างเสริ ม สมรรถนะและประสบการณ์ เพื่ อ คุณ ภาพของครู คณาจารย์แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้ า งโอกาสและความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม คุณ ภาพครู คณาจารย์ แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ
และฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ มี การจั ดท าบั นทึ กข้ อตกลงความร่วมมื อทางวิ ชาการ
ระหว่าง หน่วยงานสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยกระดั บคุ ณภาพการบริ หารจั ดการให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
1๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นากลุ่ มจังหวัดให้ เป็นศูนย์กลางการผลิ ตและแปรรูปสิ นค้าประมง
เกษตรและเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
และประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีบทบาททั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมงซึ่งมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและการบริการ ( การท่องเที่ยว ) มาโดยตลอดและนับวันจะทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีศักยภาพด้านการประมงสูง มีภูมิประเทศที่เหมาะต่อการประมงมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญนอกจากนี้ยังเป็น
พื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์และสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาของประเทศการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
2 นาไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคต
วิสัยทัศน์ของจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง 2
สมุทรสงคราม เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษศูนย์กลางการพักผ่อน
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลาคลองระดับชาติดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกาเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมดีงาม
สมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครั วของโลกเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองหลวงการผลิตและแปรรูปสับปะรดส่งออก เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เหล็กที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศและเมืองท่องเที่ยวสาหรับครอบครัวและสุขภาพ
เพชรบุรี เป็น เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตน่าอยู่น่าเที่ยวเป็นแหล่ งผลิ ตอาหารปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมสะอาด
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12.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม
1) การพัฒนาและส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ
2) การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลาคลอง
3) การปลูกจิตสานึกให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นกาเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอันดีงาม
4) การดารงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 น้า
12.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร
1) พัฒ นาจั งหวัดให้ เป็ น เมืองที่มีศักยภาพทางการประมง ครบวงจร และผลิ ตอาหารเพื่อการ
ส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ
2) พั ฒ นาให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า ท่ อ งเที่ ยวจากแหล่ ง และรู ป แบบการท่ อ งเที่ ยวใหม่ ที่ เ น้ น ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
3) การมุ่งวิจัยพัฒนาและฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมที่มีศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ประชาชน
4) การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมโยงภายในจังหวัด เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญสู่ภาคใต้
และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
5) การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของแม่น้า ลาคลอง ทะเล และลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อสภาพ
แวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างจิตสานึก ร่วมกันรณรงค์ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
6) การสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาศัย กาหนดแนวทางการพัฒนาโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน รณรงค์ ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม แม่น้าสายหลักของ
12.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
1) การทาให้เพชรบุรีสวยสะอาดปลอดภัยสังคมและชุมชนเข้มแข็งประชาชนได้รับบริการที่ดีจาก
รัฐ
2) การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสถานที่ประชุมสัมมนาและกิจกรรม
3) การเพิ่ มผลผลิ ต ทางการเกษตร ประมงและอาหารที่ ป ลอดภั ยเพื่ อการส่ ง ออกและบริ โ ภค
ภายในประเทศ
4) ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP
12.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1) พัฒนาการผลิตและแปรูปสินค้าเกษตรเพื่อการค้า
2) ทาประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสาหรับครอบครัวและสุขภาพ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด
4) พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5) อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ เฝู าระวั งและรักษา
คุณภาพ สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
6) การรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
7) สนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม
8) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาภาคกลางมุ่งเน้น 1. โครงการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา และพัฒนาให้ถึงระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองต่อภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการรวมทั้ง
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สนับสนุนให้ ผู้เรีย นได้เข้าฝึ กทักษะในสถานประกอบการสาหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภายในภาคที่ควร
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง 2. จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาโดยมีโครงสร้างการจัด
การศึกษาเป็นระบบเครือข่ายโดยมีวิทยาลัยชุมชนเป็นแม่ข่ายเพื่อให้การจัดบริการการศึกษาเข้าถึงประชาชนมาก
ที่สุดซึ่งในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ถือว่าค่อนข้างมีความก้าวหน้าหากเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆใน
ประเทศไทยและอยู่ในระดับใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็น 1 ใน10 ของจังหวัดที่มี
ความก้ า วหน้ า ของคนระดั บ จั ง หวั ด สู ง ที่ สุ ด ในประเทศโดยมี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมหาก
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนั้นในระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 มีสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์มากกว่าสาขาวิทยาศาสตร์และเป็นการผลิตที่มุ่งตอบสนองภาพรวมของ
ประเทศมากโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่องเที่ยวการค้า
การลงทุนและการบริการและการพัฒนาระบบ Logistics และโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่
2 พัฒนาศักยภาพคนสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพมีธรรมาภิบาลโดยมีแนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา
สุขภาวะสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนว
เหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วม
และเกื้อกูลกัน
๑๕. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ “สถาบันชั้นนา ด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาก าลั ง คนกั บ หน่ ว ยงาน และสถานประกอบการทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศให้ มี คุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้ องความต้องการของตลาดแรงงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และอาชีพแก่ชุมชนและสังคม
 ขยายโอกาสการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้ เกิด
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะตามมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษา และ
มาตรฐานสากล
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
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๑๖.ยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากาลัง คนอาชีวศึกษามาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับระบบคลังปัญญา
อาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเสริ มสร้ า งภาพลั กษณ์สถาบันการอาชีวศึกษา และอัตลั กษณ์ ของผู้ เรีย นตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านบริหารจัดการและการเรียนการสอน ด้วยระบบ
ดิจิตอลสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานอาชีวศึกษาที่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคม เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม มาตรฐานสากล และความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย
และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๗.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3
ที่ ก าหนดว่ า “ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้ ” และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาไว้
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน นั้น
ในการนี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ดการพั ฒ นา ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดูแ ล และติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจว บคี รี ขั น ธ์ ในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์จึงประกาศ “มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ” ในการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็น การประเมิน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับ สาขาวิช าที่เรี ย น หรื อทางาน โดยเน้น ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข ภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.4 ด้านทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มากกว่า 1 ภาษา โดยผ่านการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า เป็นต้น โดยที่สถานศึกษาให้ความสาคัญในการ
จัดการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยบรรจุลงในแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและผู้เรียนทุกคนได้รับ การ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดแทรกทักษะตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นทั้ ง วั ย เรี ย นและวั ย ท างาน ตามหลั ก สู ต รมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา
แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
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2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถานประกอบการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุ คคล ชุม ชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจั ดทรั พยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิช าการและวิช าชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนั บสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้ บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรี ย น หรื อร่ ว มกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน โดยมี
การประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะในเวที
ตลอดจนการรวบรวมฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นรูปธรรม

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิดสาหรับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 256๑ - 2564 ต่อไป
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บทที่ ๒
การวิเคราะห์สถานการณ์
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บทที่ ๒
การวิเคราะห์สถานการณ์
๑.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง /จุดอ่อน/ โอกาส /อุปสรรค
1) จุดแข็ง (STRENGTH)
1. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆมีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีการปฏิบัติการเป็นจํานวนมาก
2. มีการบริการวิชาการวิชาชีพเช่นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรแกนมัธยมสู่ชุมชน เป็นการเพิ่มโอกาสและ
สร้างรายได้สู่ประชาชน
3. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ จากภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งทําให้ผู้เรียน
เกิดทักษะอาชีพ
4. มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน
5. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการให้มีรายได้ระหว่างเรียน
6. ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ เช่น การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม e-learning e-book และการบริหารจัดการด้วยระบบ rms
7. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี และดีมาก
8. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการหลากหลายสาขาวิชาตรงตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของประเทศ ชุมชนและตลาดแรงงาน
2) จุดอ่อน (WEAKNESS)
1. บุคลากรในสถาบัน มีปริมาณ ไม่สอดคล้องกับภารกิจการสอน และขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาที่เปิดสอน
2. การประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และหลักสูตรในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
3. ผู้เรียนที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัย มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา
ไม่เพียงพอ
4. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยเฉพาะด้านสาขางานที่เปิด
สอนมีไม่เพียงพอต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
5. การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ไม่ครบทุกสาขาวิชาและให้บริการไม่ทั่วถึง
6. พื้นที่แต่ละสถาศึกษามีขนาดจํากัด ไม่เพียงพอต่อการขยายสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้บริการทางการศึกษา
7. วิทยาลัยมีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
8. พบปัญหาผู้เรียนออกกลางคันระหว่างเรียนบางสาขามีมาก
9. แต่ละสถานศึกษาใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจ้างครู และ เจ้าหน้าที่ทําให้งบประมาณในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาไม่เพียงพอ
10. เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ และล้าสมัย
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3) โอกาส (OPPORTUNITIE)
1. วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคกลาง
2. มียุ ทธศาสตร์ ป ฏิรู ป การวิทยาลั ย ที่ชัดเจน ซึ่ งเป็นนโยบาย ของรัฐ บาล สนองยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ประเทศ
3. มีการจัดตั้งหลักสูตรเทคโนโลยีลัณฑิต เป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้น
4. มีความร่ วมมือระหว่างวิทยาลั ย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพในการพัฒ นา
มาตรฐานแรงงาน รองรับเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
5. รั ฐ บาลมี น โยบายส่ งเสริ มสนั บ สนุ นยกระดับคุ ณภาพวิช าชีพอาชีพศึกษา เพิ่ม ความสามารถเด็กไทย
ทัดเทียมเวทีโลก (Competitive Workforce)
4) อุปสรรค (THREAT)
1.
2.
3.
4.
5.

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางส่วนยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกศึกษาต่อสาขาอาชีพตามความถนัด
ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเลือกเรียนในสายสามัญ
นักเรียนที่เข้าเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
สื่อมวลชนบางส่วนนําเสนอข้อมูลเชิงลบของนักเรียนอาชีวศึกษา
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีไม่เพียงพอ ทําให้ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการไม่เต็มศักยภาพ
6. จํานวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ลดลง
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๑.๒ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

นางสุนารี ขุนณรงค์
รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอลงกต ใหม่น้อย
รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง
รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
1. นายประมวล
2. นายสันติ
3. นางวลัยลักษณ์
4. นายวิชัย
5. นายจตุรงค์
6. นายเสนาะ
7. พระสุธีธรรมานุเทศ

พัฒน์ทอง
ระดมกิจ
เอมโอ
ธรรมาเจริญราช
เขียวหวาน
โตทอง

8. นายยูซบ

โต๊ะวัง

9. นายปรีชา
พงศ์ถาวราเดช
10. นายชาญวิทย์
อุณหสุทธิยานนท์
11. นายนิพนธ์
สุวรรณนาวา
12. นายจิรภัทร
ลงเกลี้ยง
13. นายวสันต์
ร่อนทองชัย
14. นายถาวร
เจาะจิตร
15. นายสุพิณ
นาคศรี
16. ร้อยตรีวิทูร
เขียวธรรมรงค์
17. นายกิตติ
พัฒนเจริญ
18. นายเกียรติ
ผางามวิจิตร
19. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนครูหรืออาจารย์
กรรมการผู้แทนปกครอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

นายบรรยงค์
นางสุนารี
นายอลงกต
นางสาวเบญจมาศ
นายเทวฤทธิ์
นายธํารงศักดิ์
นายมนตรี
นางสาวกรรณิกา
นายอานนท์
นางสดใส
นายสัมฤทธิ์
นายวีรศักดิ์
นายปัญญา
นายประวิทย์
นายกาญจนะ
นายอาทิตย์
นายพิสุทธิ์
นางทาริกา
นางสาวสุมาลี
นายจิตติ พิทักษา
นางพรรทิพา
นางสมพร
นายพิชยะ
นางสุวรรณา
นายสามารถ
นางไพจิตรา
นายศักดิ์สกุล
นายคมสัน
นายฉัตรชัย
นายเจริญ
นางสาวปิ่นอนงค์

วงศ์สกุล
ขุนณรงค์
ใหม่น้อย
รัตนโนภาส
อ่อนทอง
หมินก้าหรีม
เชิญทอง
อมรวาทิน
ทองคํา
ชูวงศ์
จินา
วงษ์แหวน
เทียมปาน
ดุษฎี
มะลาด
สุทธพันธ์
ขวัญสุวรรณ
ทวีรัตน์
อาภรณ์พินิจเลิศ
พิทักษา
ศิริพงษ์
เอียดช่วย
เกียรติมาลา
นาคน้อย
สมบุตร
ขวัญสุวรรณ
คลังชะนัง
กล้าเวช
ม่วงประเสริฐ
ทิศษา
กรุงไกรจักร

ผู้อํานวยการสถานศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ณ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากร
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 256๑
สานัก/หน่วย/ศูนย์/กลุ่มงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
1

2
3
สรุป

ข้อมูลอัตรากาลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
มีขา้ ราชการ และบุคลากร รวมทั้งสิน้
คน จาแนกเป็น
ข้าราชการ
89
คน
ลูกจ้างประจา
7
คน
พนักงานราชการ
4
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
47
คน
ข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ
มีบคุ ลากรทีป่ ฏิบตั ริ าชการปัจจุบนั จริง รวมทัง้ สิ้น

คน
คน
147

คน

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
ที่

ก.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
รวมทั้งสิ้น
ข้าราชการ (เฉพาะที่มคี นครอง)
นายสามารถ สมบุตร
นายไพเฉลิม แสนยานุสิน
นางสุนารี ขุนณรงค์
นายวีรศักดิ์ วงษ์แหวน
นายเรวัต กาบัง
นางสิริมา ปองรักษ์
นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง
นางสาวสุมาลี อาภรณ์พนิ จิ เลิศ
นายอาทิตย์ สุทธพันธ์
นางสุชาดา เรืองพริม้
นางพรรทิพา ศิริพงษ์
นางสดใส ชูวงศ์
นายพิสุทธิ์ ขวัญสุวรรณ
นางพัชรินทร์ แสงนิล
นายธารงศักดิ์ หมินก้าหรีม
นายอานนท์ ทองคา
นายสุทัศน์ พุ่มใบศรี
นายธวัชชัย ทาทอง
นายเจริญ ทิศษา
นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
นายรัฐกาฬ ใจจริง
นางจริยา พูนสวัสดิ์
นายมนตรี เชิญทอง
นายสมควร สายโพธิ์ทอง
นางสาวสุปราณี รัศมี
นายสมพงศ์ รัชดาธิกลุ
นางไพจิตรา ขวัญสุวรรณ
นางภัทธนันท์ สอิ้งทอง
นายไพฑูรย์ บุญพามี

อายุ
(ปี)

44
59
50
45
44
47
43
46
43
59
57
58
57
59
48
45
56
59
57
45
55
55
55
56
47
58
59
49
51

เอก
1

ระดับการศึกษา
โท
ตรี
31
85









ต่ากว่าตรี
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สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)

ไฟฟ้ากาลัง
การตลาด
บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ไฟฟ้ากาลัง
บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ























วิศวกรรมโยธา
การบัญชี
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาไทย
วิศวกรรมเครือ่ งกล
การจัดการทั่วไป
วิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมการศึกษา
เครือ่ งกล
การวิจัย
ฝึกหัดครูมัธยมช่างอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิติศาสตร์
การจัดการทั่วไป
ไฟฟ้ากาลัง
วิศวกรรมอุตสาหการ
การจัดการทั่วไป
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
ธุรกิจศึกษา
เชื่อมและประสาน

32
ที่

ก.
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

ชื่อ - สกุล
รวมทั้งสิ้น
ข้าราชการ (เฉพาะที่มคี นครอง)
นายปัญญา เทียมปาน
นายประวิทย์ ดุษฎี
นายโชติ สัตยพัฒน์
นายสิทธิศักดิ์ สร้อยสังวาลย์
นางนงคราญ รัชดาธิกลุ
นายโสพล สิทธิชัย
นายสุทธิพงค์ นันทเกษตร
นายธรรมศักดิ์ นาคน้อย
นายวิธาน เรืองฤทธิ์
นายคเชนท์ ไพรพฤกษ์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
นางสมพร เอียดช่วย
นายสัมฤทธิ์ จินา
นายครรชิต เชิญทอง
นายกาญจนะ มะลาด
นางจุไรรัตน์ พิชิตรณชัย
นายสมหมาย จุเรศ
นายพันธ์ศกร พัฒนสถาพรวาที
นายวันชาติ พร้อมพันธ์
นายจิระทิตย์ หาญปรีชา
นางเบญจมาศ รัตนโนภาส
นายอลงกต ใหม่นอ้ ย
นางสาวปิ่นอนงค์ กรุงไกรจักร
นางวันดี นิตย์โชติ
นายอณุชัย เอี่ยมแก้ว
นายฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ
นายคมสัน กล้าเวช
นายอมรินทร์ธรรมดี เผือกศรี
นางสาววาสนา กลอยยิ่ง
นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง
นายคารณ พ่วงเจริญ
นายธนกร นุชบ้านป่า
นายวิระศักดิ์ วัตถุ
นางสาวกัลยา คายอด
นางทาริกา ทวีรัตน์
นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน
นางสาวศศิมา บุญช่วยวงค์
นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์
นายจิตติ พิทักษา
นางวรรณา พ่วงเจริญ
นางเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
นายแสนศักดิ์ พรหมมา
นายวริทธิ์ธร กอยขุนทด
นายพิชยะ เกียรติมาลา
นายสถาพร เนินทราย
นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ
นายกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช ทิมพรหม
นายรวี ว่องวิทยา
นางสาวณัฐชยา อมรลักษณ์

อายุ
(ปี)

46
44
59
59
57
58
55
49
58
46
๕๗
59
48
47
53
55
47
46
46
47
55
36
34
43
41
31
35
57
37
28
42
35
36
32
50
30
45
40
37
42
37
45
41
38
43
32
45
29
39
34

เอก
1

ระดับการศึกษา
โท
ตรี
31
85



















































ต่ากว่าตรี
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สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)

เชื่อมและประสาน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ไฟฟ้ากาลัง
อุตสาหกรรมศิลป์
ธุรกิจศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
บริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูเทคนิคไฟฟ้ากาลัง
การบริหารการศึกษา
การตลาด
วิศวกรรมเครือ่ งกล
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พยาบาล
ไฟฟ้าสื่อสาร
เครือ่ งมือกล
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาไทย
เครือ่ งกล
วิศวกรรมเครือ่ งกล
การบริหารการศึกษา
การบัญชี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา
เครือ่ งกล
การสอนภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
การบัญชี
วิศวกรรมเครือ่ งกล
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
การตลาด
การบัญชี
การบัญชี
วิศวกรรมโยธา
สังคมศึกษา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

33
ที่

ก.
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

ข.
1
2
3
4
5
6
7
ค.
1
2
3
4
ง.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
รวมทั้งสิ้น
ข้าราชการ (เฉพาะที่มคี นครอง)
นางภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
นายศราวุธ สุวรรณ
นายสมชาย พรมกุล
นางสาวจารุวรรณ หุ่นงาม
นางสาวกอบแก้ว อุดมเกษตรรัตน์
นางสาวจันทรัสม์ ดวงจันทร์
นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า
นางสุวรรณา นาคน้อย
นางสาวพิกลุ หอทอง
นางสุกญ
ั ญา ตันบริภัณฑ์

อายุ
(ปี)

เอก
1

ระดับการศึกษา
โท
ตรี
31
85






30
29
39
23
๓๐



การโรงแรม
คอมพิวเตอร์
การตลาด
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
การบัญชี









ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ



52
49
38

สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)

ต่ากว่าตรี
34




ลูกจ้างประจา (เฉพาะที่มคี นครอง)
นางสาวปราณี คุ้มเดช
นายละออ พ่วงเจริญ
นางประพิตร บุญปลอด
นายชูชีพ บุญศรี
นายอาคม ช่วงนิสัย
นางระเบียบ กันมา
นายเอกอรุณ ทองนาค

57
51
50
58
47
55
55

พนักงานราชการ (เฉพาะที่มคี นครอง)
นางอนงค์รัตน์ สายโพธิ์ทอง
นายดุสิต พงษ์ประยูร
นายสุภชัย สุดทวี
นางสาวอัมพร ศรีภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะที่มคี นครอง)
นางสาวนันทวรรณ ตลับเพชร
นางปางทอง สมบุตร
นางสาวอัจฉรา ทองบาง
นางสาวกนกธิดา เกียรติสี่สกุล
นางสาวสุมาลี ศรีบริบาล
นางสาวฐิติยา ครองเดช
นายศักดิ์สิทธิ์ เรียงความ
นางอารีย์วรรณ์ ชูพนิ จิ สกุลวงค์
นายภูริต หอมทั่ว
นายปรัชญา วงษ์สวัสดิ์
นางสาววีรยา สะวัญชะนะ
นายณัฐภูมิ ตะเภาทอง
นางสาวมยุรี สันทอง
นายชาญวิทย์ วงศ์แหวน
นางสาวจันทสุดา ทิพย์โภชนา
นางเนตรนภา เชิญทอง
นางสาวทัศนีย์ ทองนาค
นางสาวประไพพันธ์ เอี่ยมอินทร์
นางสาวอุษา จานแก้ว
นางสาวสาวิตรี แซ่อั้ง
นางสาววาสนา ศรีสุวรรณศิลป์
นายน้อม เดชช้อย
นางสาวณัชชา เรืองฤทธิ์
นางพูนสุข พุ่มใบศรี

55
39
42
39
27
43
23
29
43
20
39
51
29
33
36
29
35
48
49
46
23
47
37
35
37
48
27
51

การบัญชี
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมเครือ่ งกล
การจัดการทั่วไป






























การบัญชี
การเลขานุการ
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การบัญชี
ช่างยนต์
การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างยนต์
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์
การขาย
ไฟฟ้า
ห้องสมุด
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
ช่างยนต์
การบัญชี
การบัญชี

34
ที่

ง.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชือ่ - สกุล
รวมทั้งสิ้น
ลูกจ้างชัว่ คราว (เฉพาะที่มคี นครอง)
นางสาวศิริรัตน์ พุทธพงษ์
นางสาวนฤมล แก้วตา
นางสาวนัฐธิชา บุญทองสังข์
นางสาวเบญจวรรณ สุดพิมศรี
นางสาวบุญนิสา เสือนาค
นายอรรณพ จิตติบารุงรักษ์
นางสาวเรณู ขาทวี
นายกฤตพล โอสถสถาน
นางสาวทนารัก ดวงจันทร์
นายประโยชน์ พูลสวัสดิ์
นายประวิทย์ ท้าวมั่น
นายวิเชียร เกตุแก้ว
นางภภัสสร ศิริศรีจรวย
นางสาววรสุดา เชีย่ วชาญ
นางสาวจันทิมา พุม่ จันทร์
นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลมิ้
นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
นางสาววงจินดา พุม่ ซ้อน
นางสาวแอนนา กาทอง
นายไพบูลย์ รอดทิม
นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
นายบุญสม อนันต์เกษมสันต์

อายุ
(ปี)

29
27
22
23
26
26
38
45
33
50
32
26
47
39
26
25
23
37
28
24
27
61

เอก
1

ระดับการศึกษา
โท
ตรี
31
85

ต่ากว่าตรี
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สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)

การบัญชี
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
การจัดการศิลปะการประกอบอาหาร

อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการทั่วไป
เชือ่ มและประสาน
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ไฟฟ้า
การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโยธา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมโยธา
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมโยธา
คณิตศาสตร์

35

๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
แผนกช่างอุตสาหกรรมเปิดสอน
-

ปวช
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

แผนกพณิชยการ เปิดสอน
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชาการโรงแรม

-

ปวส.
ปริญญาตรี
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

-

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์ เปิ ด ทํ า การสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
และประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยช่างอุตสาหกรรม และ
พณิชยการ รวม 13 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

๑.๕ ประวัติ ความเป็นมา และ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
๑.๕.๑ ประวัติ ความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 302 ถนนสละชีพ ตําบลประจวบ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
พื้นที่รวม ทั้งหมด 22 ไร่ 1 งาน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 เขต ดังนี้
 เขต 1 ช่างอุตสาหกรรม บนพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน
 เขต 2 พาณิชยกรรม บนพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน
โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 ในนามโรงเรียนช่างไม้ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการพัฒนา
ปรั บปรุ งและยกฐานะเป็ นวิ ทยาลั ยเทคนิ คประจวบคี รี ขั นธ์ เมื่อปี พ.ศ.2525 และต่ อมาได้รั บโอนโรงเรี ยนสตรี การช่ าง
ประจวบคีรีขันธ์มารวมด้วย เมื่อปี พ.ศ.2509 ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เปิดทําการสอน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาที่เปิดทําการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิช
ยกรรม และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
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วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสําหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปรัชญาของวิทยาลัย คือ “ทักษะก้าวหน้า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนําสามัคคี” คือปรัชญา
การทํางานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดําเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจน การจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
 ปี พ.ศ.2481 วิทยาลั ย เทคนิ คประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างไม้ประจวบคีรีขันธ์
เปิดทําการสอน โดยเปิดสอนเฉพาะแผนกช่างไม้ช่างเดียว รับนักเรียนชายที่สําเร็จการศึกษาจาก ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เข้าเรียนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีจํานวนนักเรียน 80 คน ครู 1 คน คือ นาย
เชื้อ จุลเลข โดยอาศัยโรงฝึกงานของโรงเรียนเกษตรกรรมเดิมเป็นที่เรียนกิจการของโรงเรียนฝากไว้กับครูใหญ่
โรงเรียนประจําจังหวัด
 ปี พ.ศ.2482 ได้ ง บประมาณเป็ น ค่า โรงฝึ ก งาน 1หลั ง ราคา 2,200บาท บ้า นพั ก ครู 1 หลั ง ราคา
1,300 บาท และบ้านพักภารโรง 1 หลัง ราคา 300 บาท
 ปี พ.ศ.2500 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนช่างไม้ประจวบคีรีขันธ์ ”เป็น“โรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์ ” โดยมี
นายเพี้ยน ผดุงมิตร เป็นครูใหญ่
 ปี พ.ศ.2502 ได้สร้างอาคารถาวรขึ้น เช่น โรงอาหาร โรงฝึกงาน โรงเก็บรถยนต์และได้สร้างตึก 2 ชั้น
1 หลัง โดยจ้างช่างภายนอกสมทบกับคณะครู–นักเรียนเป็นผู้จัดทํา
 ปี พ.ศ.2504 ได้รับงบประมาณสร้างต่อเติมที่สร้างค้างไว้ จํานวน 150,000 บาท
 ปี พ.ศ.2509
ทางกรมอาชี ว ศึ ก ษา ได้ สั่ ง ให้ ร วมโรงเรี ย นการช่ า งสตรี ป ระจวบคี รี ขั น ธ์ กั บ โรงเรี ย น
การช่างประจวบคีรีขันธ์เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน
 ปี พ.ศ.2511 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณอีก 85,500 บาท เพื่อปรับปรุงโรงฝึกงานและได้รับอนุมัติจากกรม
อาชีวศึกษาให้เปิดแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นอีกแผนกหนึ่ง รับนักเรียนเข้าเรียนได้ 25 คน
 ปี พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างบ้านพักครู 1หลัง และในปีนี้ นายเพี้ยน ผดุงมิตร
ซึ่งเป็นครูใหญ่ ได้ลาออกจากราชการ กรมอาชีวศึกษา จึงแต่งตั้งให้ นายศรีเลิศ จิตต์การุณย์ ครูใหญ่โรงเรียนการ
ช่างอุทัยธานีมาดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู
 ปี พ.ศ.2518 เปิดแผนกวิชาช่างกลโรงงานขึ้นอีก 1แผนก และในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อีก 35,000 บาท สําหรับสร้างบ้านพักครู และโรงฝึกงานอีก 1 หลัง
 ปี พ.ศ.2519 เปิดแผนกวิช าช่ างยนต์และนายสมมุ่ง เลิศไกร มาดํารงตําแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนการช่าง
ประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2521 เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยได้รับงบประมาณเป็นเงิน 2,000,000 บาท เป็นตึก 3 ชั้น และได้
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์ เป็น “โรงเรียนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์”
 ปี พ.ศ.2522 เปิ ด แผนกพณิ ช ยการ รั บ นั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 70 คน โดยมี น ายไพบู ล ย์ อ่ อ งสกุ ล
ดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2525
ยกระดับ จากโรงเรี ยนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็น “วิทยาลั ยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ”
และได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,200,000 บาท สําหรับอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน
แต่ไปสร้างที่โรงเรียนการช่างสตรีเดิม
 ปี พ.ศ.2526 ได้จัดแผนกพณิชยการไปเรียนที่อาคารสร้างใหม่ ในบริเวณโรงเรียนการช่างสตรีเดิม และ นายพยุง
บุษปฤกษ์ มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แทนนายไพบูลย์ อ่องสกุล
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 ปี พ.ศ.2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 2 แผนก คือ
แผนกเทคนิคการผลิต สาขาแม่พิมพ์ และแผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และในปีนี้ได้ต่อเติมโรงฝึกงานฯ
แผนกช่างก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ 500,000 บาท โดยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ก่อสร้างต่อเติม ทั้ง 2
หลัง
 ปี พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 3 ชั้น 15 ห้องเรียน แผนกพณิชยการ 1 หลัง เป็นเงิน
2,900,000 บาท
 ปี พ.ศ.2530 นายสมมุ่ง เลิศไกร มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการแทน นายพยุง บุษปฤกษ์
 ปี พ.ศ.2532 นายวิศิษฐ์ นันทจีวรวัฒน์ มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการแทน นายสมมุ่ง เลิศไกร และ ในปีนี้ ได้
เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
 ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นงบประมาณต่อเนื่อง ปี 2535- -2536 เป็น
จํานวนเงิน 20,756,000 บาท
 ปี พ.ศ.2536-2539 นายสมมุ่ ง เลิ ศไกร ผู้ อํานวยการวิท ยาลั ย เทคนิคระนอง มารั กษาการในตํา แหน่ ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ
5,407,900 บาท
 ปี พ.ศ.2539-2540 นายวิรัตน์ คันธารัตน์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2542 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
 ปี พ.ศ.2543 ผ่านเกณฑ์การประเมินการศึกษา กรมอาชีวศึกษา
 ปี พ.ศ.2543 จัดตั้งศูนย์บริการคาร์แคร์ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2543
 ปี พ.ศ.2543 ได้รับ การคัดเลื อกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2543
 ปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 15,220,000 บาท
 ปี พ.ศ.2544-2547 นายวิทูร เยี่ ย มเวช ผู้ อํานวยการวิทยาลั ยเทคนิค อุตรดิตถ์ มารักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2547-2549 นายชูเทพ หิ รั ญสุข ผู้ อํานวยการวิทยาลั ยเทคนิคเพชรบุรี มารักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2550-2551 นายถาวร เจาะจิตร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาขนาดใหญ่
 ปี พ.ศ.2551-23 พฤษภาคม 2556 นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.พ.ศ. 2555 ได้รับ การรั บ รองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสํ านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555
 พ.ศ. 2556-พฤศจิกายน 2559 นายธีระ นรสิงห์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) รายการ อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ ไม่ต่ํา
กว่า 1,088 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 9,100,000 บาท
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 พ.ศ. 2559 ได้รับ งบประมาณงบลงทุน (สิ่ งก่อสร้าง) รายการ อาคารอเนกประสงค์ ราคาต่อ หน่ว ยต่ํากว่า
10 ล้านบาท จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 5,406,500.-บาท
 ปี พ.ศ.2559 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาขนาดใหญ่
 ปี พ.ศ.2559 (9 ธันวาคม 2559 – 3 ธันวาคม 2560) นายประจวบ แก้วเขียว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2560 (4 ธันวาคม 2560- ๓๑ กันยายน 256๑) นายพีลิน สกุณา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2560 (๓๑ กันยายน 256๑) - ปัจจุบัน นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ.
2481 – 2482
2482 – 2513
2513 – 2519
2519 – 2522
2522 – 2526
2526 – 2531
2531 – 2532
2532 – 2537
2537 – 2539
2539 – 2544
2544 – 2547
2547 – 2549
2549 – 2551
2551 – 2556
2556 – 2559
2559 – 2560
2560 – ๒๕๖๑
256๑ – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล
นายเชื้อ
นายเพี้ยน
นายศรีเลิศ
นายสมมุ่ง
นายไพบูลย์
นายพยุง
นายสมมุ่ง
นายวิศิษฎ์
นายสมมุ่ง
นายวิรัตน์
นายวิทูร
นายชูเทพ
นายถาวร
นายสาโรจน์
นายธีระ
นายประจวบ
นายพีลิน
นายบรรยงค์

จุลเลข
ผดุงมิตร
จิตติการุณ
เลิศไกร
อ่องสกุล
บุษปฤกษ์
เลิศไกร
นันทจีวรวัฒน์
เลิศไกร
คันธารัตน์
เยี่ยมเวช
หิรัญสุข
เจาะจิตร
ขอจ่วนเตี๋ยว
นรสิงห์
แก้วเขียว
สกุณา
วงศ์สกุล

ตาแหน่ง
ครูคนแรก
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
รักษาการผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
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๑.๕.๒ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
Prachuapkhirkhan Technical College
เลขที่ 302 หมู่ที่ ....-.... ถนน สละชีพ ตําบล ประจวบคีรีขันธ์
อําเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัส 77000
โทร. ......032-611130.........
โทร. ......032-601588..........
www.pktc.ac.th
prachuap_ptc@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา
…….22 ไร่.......1....... งาน ........-.......ตารางวา
มีอาคาร บ้านพักครู โดมอเนกประสงค์ และหอประชุม รวมทั้งสิ้น 37 หลัง
1. อาคารเรียน
จํานวน
4
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
จํานวน
5
3. อาคารอํานวยการ
จํานวน
2
4. อาคารโรงอาหาร
จํานวน
2
5. อาคารห้องสมุด
จํานวน
2
6. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
จํานวน
1
7. บ้านพักผู้อํานวยการ
จํานวน
1
8. บ้านพักครู
จํานวน
15
9. บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย
จํานวน
1
10. โดมอเนกประสงค์
จํานวน
2
11. หอประชุม
จํานวน
1
12. อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
จํานวน
1
       

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 25๖๑ (ณ วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๑)
ปวช.

ประเภทวิชา
1) อุตสาหกรรม
2) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
๓) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

791
94
6
891

133
470
85
688

924
564
91
1,579

347
57
0
404

46
303
0
349

393
360
0
753

1,317
924
91
2,332

ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ปีการศึกษา 2557
รุ่นที่/ปี
1/2557
๒/255๘
๓/255๙
๔/๒๕๖๐
๕/๒๕๖๑
๖/๒๕๖๒

หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
รวมจานวนผู้เรียน

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา

รวมจานวน
ผู้เรียน

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยียานยนต์

21 คน
2๐ คน
2๐ คน
2๐ คน
2๐ คน
2๐ คน
๑๒๑ คน

๒๑ คน
๑๗ คน
๑๒ คน
๑๖ คน
๑๗ คน
กําลังศึกษา
๘๓

ตารางที่ 3 จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
มีบุคลากรที่ปฏิบัติราชการปัจจุบนั จริง รวมทั้งสิ้น

89
7
4
47
147

คน
คน
คน
คน
คน

ตารางที่ 4 อัตราการเกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ. 25๖๒ – 256๗)
ปี พ.ศ.
2562
256๓
256๔
256๕
256๖
256๗

จานวนผู้เกษียณ
ข้าราชการครู (จานวน)
ลูกจ้างประจา (จานวน)
5
5
๖
๓
๖
๑

1
1
๒
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
๕
๖
๗
๓
๖
๓
30
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ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณ
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

84,688,079 บาท
13,814,790 บาท
70,873,289 บาท
46,926,863 บาท
7,601,142 บาท
1,500,000 บาท
14,845,284 บาท
บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
- ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทํางาน
แบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็บเล็ทและคอมพิวเตอร์
ลังก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

70,873,289 บาท
46,926,863 บาท
7,601,142 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท

14,845,284 บาท
8,660,770 บาท
1,338,930 บาท
2,818,800 บาท
648,324 บาท
1,268,460 บาท
1,268,460 บาท
110,000 บาท
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ตารางที่ 6 ข้อมูลสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ MOU กับสถานศึกษา (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
ชื่อสถานประกอบการ

ลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ

บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล , เหล็กเส้น ,
เหล็กแผ่น

บริษัท พร้อมเทคโนโลยีเซอร์วสิ จํากัด

ระบบวิศวกรรมอาคารสูง

แผนกวิชาที่จัดส่ง
นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เค เอสบางสะพานเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัดกิตติวัฒนาประจวบ

ซ่อมรถยนต์ , ขายอะไหล่

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

อู่ทวีวัฒน์ยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์, การตลาด
ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง , รับเหมาก่อสร้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล , เหล็กเส้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์
ขายอุปกรณ์รถยนต์, ซ๋อมรถยนต์

บริษัท เมืองประจวบฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด

ขายอุปกรณ์รถยนต์, มอเตอร์ไซด์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท มิตซูประจวบ จํากัด

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จํากัด

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุเซลล์ จํากัด สาขาปราณบุรี
บริษัท อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุเซลล์ จํากัด
สาขาประจวบคีรีขันธ์
บริษัท อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุเซลล์ จํากัด
สาขาบางสะพาน

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์
จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุเซลล์ จํากัด สาขาชะอํา

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท กอบทรัพย์ ซูซูกิเซลล์ จํากัด

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหฮอนด้า

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท ฟอร์ด จ.เจริญ ประจวบคีรขี ันธ์ จํากัด

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท ปราณบุรีฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด

จําหนายอุปกรณ์รถยนต์และรถยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

บริษัท มัลล์คอนสตีล อินดัสทรีส์ จํากัด (มหาชน)

แผนกวิชาช่างยนต์
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ตารางที่ 7 ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร

จานวนชั้น

จานวนหลัง

ขนาดพื้นที่โดยรวม

1) อาคารเรียน

3

9

36,000 ตารางเมตร

2) อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ

4

1

19,920 ตารางเมตร

3) อาคารโรงฝึกงาน

-

4) อาคารอํานวยการ

4

2

3,840 ตารางเมตร

5) อาคารโรงอาหาร

1

2

1,600 ตารางเมตร

6) อาคารอเนกประสงค์

-

-

7) อาคารหอประชุมอเนกประสงค์

-

-

8) อาคารกีฬาอเนกประสงค์

-

-

9) อาคารห้องสมุด

2

2

800 ตารางเมตร

10) อาคารศูนย์วิทยบริการ

2

1

600 ตารางเมตร

11) โรงเรือนพืช

-

-

12) โรงเรือนสัตว์/ประมง

-

-

13) บ้านพักผู้อํานวยการ

2

1

200 ตารางเมตร

14) บ้านพักครู

4

-

1,200 ตารางเมตร

15) บ้านพักนักเรียน/นักศึกษา

-

-

-

16) โดมอเนกประสงค์
17) อาคารศูนย์วิทยบริการ

1
1

2
4

1,400 ตารางเมตร
1,920 ตารางเมตร

-
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ตารางที่ 8 รายการครุภัณฑ์ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๒ – 256๔)
ชื่อครุภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
ห้องปฏิบัติการกลางจํานวน 6 เครื่อง

ปีที่ได้รับ

2552

ราคา

235,514.04

หน่วยงาน/แผนก
วิชา
ที่นาไปใช้ประโยชน์

สภาพปัจจุบัน
ชารุด

ใช้งานได้

แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ




2. ชุดฝึกเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครื่อง
3. ชุดฝึกระบบเครื่องล่าง จํานวน 4 ชุด

2552

700,934.58

2552

259,813.08

แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์

4. ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

2552

214,953.25

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า



5. ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) จํานวน
1 ชุด
6.ชุดครุภัณฑ์ปฏิบตั ารวิชาชีพพื้นฐานเหล็ก
และเหล็กกล้า (2) จํานวน 1 ชุด
7. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือทั่วไป
จํานวน 1 ชุด
8. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานตีเหล็ก
และงานชุบจํานวน 1 ชุด
9. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานโลหะแผ่น
จํานวน 1 ชุด
10. เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
จํานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
พร้อมโต๊ะและเก้าอี้จํานวน 5 ชุด
12. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
พร้อมโต๊ะและเก้าอี้จํานวน 5 ชุด
13. ชุดอุปกรณ์เขียนแบบกล้องวัดมุมแบบ
ประมวลผล

2554

แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ



แผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน
แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ
แผนกวิชาช่างยนต์





2,600,000.00
2554
2554

7,090,000.00
222,900.00

2554

315,000.00

2554

554,000.00

2554

300,000.00

2554

180,000.00

2554

180,000.00

2556

960,000.00






แผนกวิชาการบัญชี
การตลาดและคอมฯ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า



แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง



ช่างยนต์
ช่างเชื่อม



ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน





255๗
- ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศในรถยนต์พร้อม
ซอฟแวร์ประกอบการทดลอง 2 ชุด
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A
จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี ชั้นสูงพร้อมกับโปรแกรม
CAD-CAM 1 ชุด
- เครื่องกลึง ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.
พร้อมอุปกรณ์ 6 เครื่อง

255๘

120,000
90,000

255๙

2,900,000
1,800,000
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ตารางที่ 8 รายการครุภัณฑ์ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๒ – 256๔) (ต่อ)
ชื่อครุภัณฑ์
- เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติพร้อมเครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมทิก เชื่อมมิกและเครื่องตัดพ
ลาสม่า 1 ชุด
- ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์
ทํางานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย Wifi แท็บเล็ท
และคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบส
เทคโนโลยี 1 ชุด (ปีงบประมาณปัจจุบัน)

ปีที่ได้รับ
25๖๐

หน่วยงาน/แผนก
วิชา
ราคา
ที่นาไปใช้ประโยชน์
2,000,000
ช่างเชื่อม

25๖๑

25๖๒

2,950,000
1,400,000

สภาพปัจจุบัน
ชารุด

ใช้งานได้


อิเล็กทรอนิกส์



การบัญชี
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

48

49
ผลการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและสถานการณ์ของสถานศึกษาทั้ภายในและภายนอก สามารถ
นามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ไว้ดังนี้

“เป็นสถานศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่มสี มรรถนะอาชีพ
ได้มาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๓.๒ พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนด ไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมืออาชีพ
พันธกิจที่ ๓ จัดหาอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ระบบดิจิตอลที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย
พันธกิจที่ ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
พันธกิจที่ ๕ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
พันธกิจที่ ๖ เสริมสร้างสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ ๗ นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา

๓.๓ ยุทธศาสตร์ (Strategy)

50

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและความก้าวหน้าใน
อาชีพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน อย่าง
ยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริห ารและจัดการศึกษา เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ พั ฒ น า
ก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
มาตรฐานสากล สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2561

1. วิเคราะห์ความต้องการ 1. โครงการศึกษา
ก าลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิเคราะห์และสารวจ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ความต้องการ
ประเทศและอาเซียน
กาลังคนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและ
อาเซียน

1.เพื่อสารวจความ
ต้องการกาลังคนที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและ
อาเซียน

รายงานการวิจยั ความ
ต้องการกาลังคนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและ
อาเซียนทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 เล่ม

1

1

1

1

2. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ผลิตและพัฒนา
กาลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและ
อาเซียน

1.เพื่อผลิตและ
พัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
และอาเซียน
2.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการผลิต
และพัฒนา

จานวนโครงการผลิตและ
พัฒนากาลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและอาเซียน ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

1

1

1

1

3. โครงการเปิดการ
เรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมหลักใน
การพัฒนาประเทศ

1.เพื่อเปิดสอนใน
จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
เพิม่ ในวิทยาลัยเทคนิค
สอดคล้องกับ
ประจวบคีรีขันธ์
อุตสาหกรรมหลักใน
การพัฒนาประเทศ
ตามพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่าง

-

-

1

1

2. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิ ต และพั ฒ นา
ก า ลั ง ค น ร อ ง รั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศและอาเซียน

โครงการเชิงกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564 ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

1. พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

1. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มี
คุณวุฒิวิชาชีพที่
สูงขึ้นสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. เพื่อสนับสนุนให้
ครูและคณาจารย์
ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกใน
สาขาวิชาชีพที่
สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่สอน

ร้อยละของครูและ
คณาจารย์ประจาได้รับการ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาวิชาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครบทุก
สาขาวิชาและได้รับคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ

๑0

2. เพื่อสนับสนุนให้
ครูและคณาจารย์
ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
๑0

๑0

2564 ผู้รับผิดชอบ
๑0

หมายเหตุ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

กลยุทธ์
1. พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

โครงการเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์
2. โครงการพัฒนา 1.เพื่อสนับสนุนให้
ครูวิชาชีพในสถาน ครูและคณาจารย์มี
ความรู้
ประกอบการ
ความสามารถใน
ทักษะวิชาชีพและ
เทคโนโลยีจากสถาน
ประกอบการและนา
ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้
จัดการเรียนการ
สอน
3. โครงการ
1. เพื่อส่งเสริม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครู
ครู คณาจารย์ และ คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
บุคลากรทางการ
ศึกษาระหว่าง
ศึกษาได้นาความรู้
สถานศึกษาทั้งใน
และประสบการณ์ไป
และต่างประเทศ
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละครู และคณาจารย์ที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์

ร้อยละของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

หมายเหตุ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

กลยุทธ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการเชิงกลยุทธ์
4. โครงการส่งเสริม
ให้ครูมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะและ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
1. เพื่อสนับสนุนให้ ร้อยละของครูและ
คณาจารย์ทาผลงานวิชาการ
ครูและคณาจารย์
สามารถทาผลงาน เพือ่ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
วิชาการ เพื่อการเข้า
สู่หรือเลื่อนวิทย
ฐานะทางวิชาการได้
2.เพื่อส่งเสริมให้ครู
และคณาจารย์ได้มี
ความภาคภูมิใจและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละของครูและ
คณาจารย์ได้
รับการเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ
หรือตาแหน่งวิชาการสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

หมายเหตุ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบดิจิตอล มี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมให้มสี ื่อ เทคโนโลยี คุณภาพตาม
ระบบดิจติ อล วัสดุ ครุภัณฑ์ มาตรฐานสากล
อาคารสถานที่ ให้เพียงพอ
และมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล

โครงการเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ
ร่วมกันโดยผ่านระบบ
ดิจิตอล
2. เพื่อได้รับการรับรอง
ความสามารถ
คอมพิวเตอร์สากลตาม
มาตรฐาน ICDL
2. โครงการอบรม 1. เพื่อให้ครูมีศักยภาพ
เชิงปฏิบัติการการใช้ สามารถปฏิบัติงานตาม
ระบบดิจติ อลเพื่อ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ด้วยระบบดิจิตอล
และจัดการเรียนการ
สอน
2. เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนา
ระบบดิจติ อลเพื่อ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการจัด
เรียนการสอนที่
ทันสมัยตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

1. ร้อยละ แผนกวิชา
มีระบบดิจิตอลที่
ทันสมัยทุกแผนก

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

1. ร้อยละ ของ
บุคลากรในวิทยาลัย
ผ่านมาตรฐาน ICDL

๕

๕

๕

๕

1. ร้อยละ ครูได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานอาชีวศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

2. ร้อยละ ครู
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รบั
การพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

2564 ผู้รับผิดชอบ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมให้มสี ื่อ เทคโนโลยี
ระบบดิจติ อล วัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ ให้เพียงพอ
และมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมให้มีวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ

๓. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน
นักศึกษา

๑.เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงห้องเรียน
เฉพาะทาง
ห้องเรียนพิเศษ ด้าน
วิชาการและด้าน
อื่นๆ ของแผนกวิชา

1. ร้อยละ แผนกวิชามี
ห้องเรียนเฉพาะทาง
ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการ
และด้านอื่นๆ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔. โครงการพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซม
งานอาคารสถานที่
และระบบ
สาธารณูปโภคของ
วิทยาลัยฯ

๑.เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซม
งานอาคารสถานที่
และระบบ
สาธารณูปโภค

1. วิทยาลัยมีการพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซมงาน
อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคอย่างน้อยปี
ละ ๕ กิจกรรมย่อย

๕

๕

๕

๕

2564 ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

57
โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ค่าเป้าหมาย
2562 2563

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง
ในและต่างประเทศ

๑. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศ
ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๑. โครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา
ภายในประเทศ

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยการอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเทศ

1. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตาม
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

60

60

6๕

๗๐

2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันฯ ในประเทศ ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ได้รับ
การพัฒนา

60

60

6๕

๗๐

๒. โครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา
ต่างประเทศ

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยการอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่างประเทศ

1. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตาม
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60

60

60

6๕

๗๐

60

60

6๕

๗๐

๒. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ
ในการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับ 2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ
องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันฯ ต่างประเทศ ในการ 60 ได้รับการพัฒนา
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

2564 ผู้รับผิดชอบ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย เพื่อบริการ
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน

1. เพิ่มขีด
ความสามารถ
พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

โครงการเชิงกล
ยุทธ์
1. โครงการบ่ม
เพาะนักวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

2. โครงการ
เผยแพร่งานวิจยั
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และนักศึกษา ให้
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ ของแผนกที่ส่งผลงาน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของครู
2. ร้อยละ ผลงานการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ ของผลงานที่ส่งวิจยั พัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สามารถ
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ครู และ
นักเรียน อย่างน้อยคุณภาพ ได้
รางวัลระดับภาค
งานวิจัยหรือโครงการได้รับการ
เผยแพร่ อย่างน้อยร้อยละ ๘0 ของ
งานวิจัย/โครงการ ทั้งหมด

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๘0

๘0

๘0

๘0

1. เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของ
บุคลากร ครู และนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ สู่ชุมชนและ
ต่อยอดธุรกิจ

2564 ผู้รับผิดชอบ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย เพื่อบริการ
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน

2. เสริมสร้างงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ในการประกอบอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้ของชุมชน
อย่างยั่งยืน

โครงการเชิงกลยุทธ์

3. โครงการพัฒนา
ครูและคณาจารย์
เพื่อถ่ายทอดและ
ขยายผลงานวิจัย
การพัฒนา
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ แก่
สถานประกอบการ
และชุมชน
4. โครงการบริการ
วิชาการ วิชาชีพและ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ แก่
ชุมชนและสังคม
3. วิจัยและพัฒนา
5. โครงการต่อยอด
นวัตกรรมต่อยอดเชิงธุรกิจ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

ตัวชี้วัด

2561

เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
พัฒนาผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

จานวนนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับ
ภาค ระดับชาติ
และระดับอาเซียน
อย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างน้อย ร้อยละ
๑๐ของจานวน
นักวิจัยทั้งหมด

๑๐

๑๐

๒๐

๓๐

เพื่อสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
สังคม

ร้อยละการสร้าง
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ฯของ
จานวนแผนกใน
วิทยาลัย
ร้อยละจานวน
งานวิจัยนวัตกรรม
ที่ใช้ในการต่อยอด
ธุรกิจของจานวน
แผนกในวิทยาลัย

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจจาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

2564

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

60

โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
เสริมสร้างภาพลักษณ์
วิทยาลัย และ อัตลักษณ์
ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

โครงการเชิงกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการแนะ
1. โครงการพัฒนา
แนวอาชีวศึกษาอาชีพ คุณภาพการแนะ
ให้มีประสิทธิภาพ
แนวการศึกษา
วิชาชีพ

2. เสริมสร้างคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์ที่วิทยาลัย
ฯ และมาตรฐานสากล
กาหนด

2. โครงการเตรียม
ความพร้อมและ
พัฒนาตนเองเพื่อ
การเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาสายวิชาชีพ
ให้กับครูแนะแนว
(สพฐ.) และครูแนะแนว
ในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัด
2. เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
ทุกระดับชั้น

ตัวชี้วัด
จานวนร้อยละของครูแนะ
แนว (สพฐ.) และครูแนะ
แนวในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

จานวนผู้เข้าเรียนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของแผนการรับ
นักเรียนนักศึกษา ของ
สถานศึกษา
1. เพื่อสร้างความรู้
จานวนผู้เรียนแรกเข้าทุกคน
ความเข้าใจขอบข่ายของ เข้ารับการปฐมนิเทศ
หลักสูตรวิธีการเรียน
การสอนและข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อสร้างความพร้อม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนเข้า
ในการเข้าสูโ่ ลกอาชีพ
รับการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564 ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการเชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
บริหารและจัดการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

๑. ส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

๑.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา ให้มี
คุณภาพมาตรฐานตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต แก่
ผู้เรียน ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒.โครงการสถานศึกษา 1.เพื่อให้ผเู้ รียนมี
คุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
ตามเกณฑ์ค่านิยม
12 ประการ
2.เพื่อให้ครูและ
บุคลากรฯ ตระหนัก
ถึงความเสียหายจาก
การทุจริต คอรัปชัน่
และมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

ตัวชี้วัด

2561

2564 ผู้รับผิดชอบ

คุณภาพบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกแผนก ตาม
หลักธรรมมาภิบาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการ
บริหารความเสี่ยง
วิทยาลัย

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ร้อยละของผูเ้ รียนใน
สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
ค่านิยม 12 ประการ
ร้อยละของครูและ
บุคลากรใน
สถานศึกษามีความ
ตระหนักถึงความ
เสียหายจากการทุจริต
คอรัปชั่น

70

70

80

80

70

70

80

80

หมายเหตุ
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โครงการเชิงรุกที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
บริหารและจัดการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

กลยุทธ์

โครงการเชิงกลยุทธ์

3. ส่งเสริมครู บุคลากร ๓.โครงการส่งเสริม
ทางการศึกษาและผู้เรียน กิจกรรมชาติ ศาสนา
มีความสานึกและความ พระมหากษัตริย์
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็น
ประมุข

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2561

2564 ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อส่งเสริมให้ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน
เข้าใจถึงหลัก
ประชาธิปไตยและ
เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมให้ครู
ผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทยที่รักชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดย
ใช้กิจกรรมเป็นตัว
เชื่อมโยง

ร้อยละของครู
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนที่
เข้าใจหลักการของ
ประชาธิปไตย

80

80

80

80

ร้อยละของครู
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทยที่
รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

100

100

100

100

หมาย
เหตุ
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บทที่ 4
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
กับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

64

บทที่ ๔
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
กับ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาหลักสู ตรและพั ฒนากาลั งคนอาชี วศึก ษาให้มีม าตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
โครงการ
1. วิเคราะห์ความต้องการ 1. โครงการศึกษา
ก าลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิเคราะห์และสารวจความ
ยุ ท ธ ศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ต้องการกาลังคนที่
ประเทศและอาเซียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและ
อาเซียน

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนของ
ประเทศในช่ว งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองพ.ศ. 2552 – 2561
- นโยบายอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายประเทศไทย
Thailand industrial target

2. เพิ่มขีดความสามารถใน
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
กาลังคนรองรับยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศและ
อาเซียน

- รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 หมวด 5
- นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- ทิศทางแผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-257๙)
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)

2. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิต
และพัฒนากาลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและอาเซียน
3. โครงการเปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี
ที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมหลักในการ
พัฒนาประเทศ

65

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
กลยุทธ์
โครงการ
1. พัฒนาครู คณาจารย์
1. โครงการส่งเสริมและ
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูให้มีคุณวุฒิ
ให้มีสมรรถนะและความ วิชาชีพที่สงู ขึ้นสอดคล้อง
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2. โครงการพัฒนาครู
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
3. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู 4. โครงการส่งเสริมให้ครูมี
คณาจารย์ และบุคลากร หรือเลื่อนวิทยฐานะและ
ทางการศึกษาได้รับการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาและมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
- นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564)
- นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชี ว ศึ ก ษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 2569)

- ทิศทางแผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-257๙)
- นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชี ว ศึ ก ษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 2569)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้
เพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบดิจิตอล มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมให้มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิตอลเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการและการจัด
เรียนการสอนที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ระบบ
ดิจิตอลเพื่อการบริหาร
จัดการและจัดการเรียน
การสอน
๓. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา
๔. โครงการพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซมงาน
อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคของ
วิทยาลัยฯ

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
-นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
-ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
-ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
๑. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานใน
ประเทศทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศในการพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน
ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

โครงการ
๑. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
ภายในประเทศ
๒. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
ต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
- นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- ทิศทางแผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-257๙)
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชน อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มขีดความสามารถ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
และนวัตกรรม

โครงการ
1. โครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. โครงการเผยแพร่
งานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
2. เสริมสร้างงานวิจัย
3. โครงการพัฒนาครูและ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คณาจารย์เพื่อถ่ายทอด
ในการประกอบอาชีพเพื่อ และขยายผลงานวิจัยการ
ยกระดับรายได้ของชุมชน พัฒนานวัตกรรม
อย่างยั่งยืน
สิ่งประดิษฐ์ แก่สถาน
ประกอบการและชุมชน
4. โครงการบริการ
วิชาการ วิชาชีพและ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แก่
ชุมชนและสังคม
3. วิจัยและพัฒนา
5. โครงการต่อยอด
นวัตกรรมต่อยอดเชิงธุรกิจ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
- นโยบายประเทศไทย 4.0
- อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายประเทศไทย Thailand
industrial target

- นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)
- อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายประเทศไทย Thailand
industrial target
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)
- อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายประเทศไทย Thailand
industrial target
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6
มาตรฐานสากล

การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ วิ ท ยาลั ย และ อั ต ลั ก ษณ์ ข องผู้ เ รี ย นตาม

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการแนะแนว
อาชีวศึกษาอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ
1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการแนะแนว
การศึกษาวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- นโยบายทิ ศทางแผนพั ฒ นาการศึก ษาแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2560-257๙)

2. เสริมสร้างคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์ที่วิทยาลัยฯ และ
มาตรฐานสากล กาหนด

2. โครงการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาตนเอง
เพื่อการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ

- ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 หมวด 5
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา
เสริ ม สร้ า งคุ ณธรรม จริย ธรรม ความภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย และระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
มาตรฐานอาชีวศึกษา
2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต แก่
ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการ
๑.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม

3. ส่งเสริมครู บุคลากร
๓.โครงการส่งเสริม
ทางการศึกษาและผู้เรียนมี กิจกรรมชาติ ศาสนา
ความสานึกและความ
พระมหากษัตริย์
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

แผนยุทธศาสตร์ประเทศ / นโยบาย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-257๙)
- นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
จุ ด เ น้ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 หมวด 5
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนของ
ประเทศในช่ว งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองพ.ศ. 2552 – 2561
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บทที่ ๕
แนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติ กากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานแบบมีส่วนร่วม
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บทที่ ๕
แนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติ กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานแบบมีส่วนร่วม

5.1 แนวทางการนานโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ
วิทยาลั ย เทคนิ คประจวบคีรี ขัน ธ์ ได้กาหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้
5.1.1 ทุ ก แผนกวิ ช า ทุ ก ฝ่ า ยงาน จะต้ อ งศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
สถานศึกษาสถาบันอย่างละเอียดและจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ (Action Plan) โดยตั้ง
คณะทางานซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการทุกฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก มาร่วมจัดทา
แผนและงบประมาณให้ส อดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่ตรงกับบริบทของ
สถานศึกษา
5.1.2 สถานศึกษา ต้องเผยแพร่แผนยุท ธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 255๑ – 256๔ ลงใน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา และควรประชุมสัมมนาเผยแพร่นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แก่ประชากร
สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ
5.1.3 สถานศึ ก ษาแต่ง ตั้ ง คณะทางานก ากับ ติ ด ตาม ประเมิ นผล และรายงานโดยกาหนด
มาตรการจูงใจในสถานศึกษา เห็นความสาคัญต่อการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงผลสาเร็จ
ของการบริหารสถานศึกษาเชิงประจักษ์ การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานทุกๆ วันศุกร์ สัปดาห์
สุดท้ายของเดือน
5.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะทางานกากับ ติดตาม ประเมินผล ไปวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยประเมินตามสภาพจริง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนาผลการประเมินเข้าประชุมรายงานผลต่อกรรมการบริหารสถานศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ตามตัวบ่งชี้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ต่อวิทยาลัย ผู้เรียน ชุมชน
และสังคม
5.1.5 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา คณะท างานต้ อ งสรุ ป ผลการด าเนิน งานของวิ ท ยาลั ย ฯ ตาม
สถานศึกษา พ.ศ. 255๑ – 256๔ ในรูปเอกสารประเมินแผนงานและโครงการเสนอต่อ ฝ่ายบริหาร เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตและผลลัพธ์ในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่า
5.1.6 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้คณะทางานกากับ ติดตาม และประเมินผล ทาเอกสารรายงาน
ผลการพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 255๑ – 256๔ รายงานต่อสถานศึกษา และหน่วยงาน ต้นสังกัด
5.1.7 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาทุกๆภาคเรียน

