


 

 

คำนำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น

ทิศทางการดำเนินงานสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สู่ยุทธศาสตร์  การ
ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ในการใช้เงินรายได้สถานศึกษาและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานที่สังคมยอมรับ และให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่ง
พัฒนาให้มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยน้อมนำการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านศิลปกรรม 
ด้านคหกรรม  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาและผู้เรียนให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดหลักสูตรและช่วยให้การดำเนินงานด้าน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี 

ท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำใปใช้เป็นกรอบแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานในห้วงเวลาดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                                                                              วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
          1 ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
เร่ือง/รายการ หน้า 

1. ส่วนที่  1  บทนำ  
 - วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายบริการ  ของ สอศ. 1 
 - ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และโครงการ  สอศ. 

- นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง 
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 - ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อ่ืน ๆ 

- ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา                                                 
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 - ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ของสถานศึกษา 51 

3. ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 - ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2566 52 
  - สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 55 

4.  ส่วนที่  4  ภาคผนวก 
    รายละเอียดโครงการ 
    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 - โครงการจัดจ้างทำป้ายต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 75 
 - โครงการจัดจ้างทำป้ายรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
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 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ (Printer) 
- โครงการจัดซื้อวัสดุงานการเงิน 
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 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน 
- โครงการการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ราชบุรี 
- โครงการการจัดซื้อวัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือเตรียมการต่อเชื่อมให้กับหม้อแปลง

ไฟฟ้าอาคารแผนกช่างยนต์ 
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอำนวยการ 
- โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 
- โครงการวัสดุยานพาหนะ 
- โครงการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- โครงการพี่พบน้อง สัญจร การปฏิบัติงานด้าน GFMIS ให้กับ 

วิทยาลัยเครือข่ายใน อศจ. ราชบุรี" 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปริ้นเตอร์) 1 เครื่อง 
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีการศึกษา 2566 
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 
- โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องงานทะเบียน 
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- โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 
- โครงการจัดทำคู่มือรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 
- โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและครูพิเศษสอนใน 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning " 
- โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำนักงานในยุคดิจิตอล 

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี" 
- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารงาน

อาชีวศึกษา" 
- โครงการ "การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 
- โครงการ "การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566" 
- โครงการวางท่อระบายน้ำ (โรงจอดรถ-อาคาร 5) 
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
- โครงการบำรุงรักษาลิฟท์ 
- โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น 3 
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเทคนิคพ้ืนฐาน 
- โครงการซ่อมฝ้า-ดาดฟ้ากันน้ำรั่ว อาคารเอนกประสงค์ 
- โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 
- โครงการจัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร 
- โครงการจัดซื้อโต๊ะที่นั่งของนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการกำจัดปลวก ภายในอาคาร 2 (อุดม สมพร) 
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     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- โครงการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 
- "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2566 - 2570  
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 
- โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน

แผนธุรกิจ 
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 
- โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการ 

ระดับอศจ. 
- โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์

การทำธุรกิจ 
- โครงการติดตามผลการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน การสร้างจิตสำนึกการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อพัฒนาธุรกิจ RTC Young Bar 
- โครงการยกระดับและพัฒนาฐานข้อมูลภายในงานความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีลงนามความร่วมมือ

ภายในประเทศ 
- โครงการการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีลงนามความร่วมมือ

กับต่างประเทศ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องงานประกันคุณภาพ 
- โครงการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- โครงการจัดทำข้อมูลสำหรับงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
- โครงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
- โครงการเช่าโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยฯ 
- โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบไร้สายอินเทอร์เน็ตอาคาร 5 
- โครงการจัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ระดับ 

อศจ. 
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
- โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
- โครงการจัดซื้อหุ่นโชว์เสื้อนักเรียน-นักศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

และประกอบธุรกิจ 
- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 
- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง 
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
- โครงการจัดทำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 
- โครงการจัดทำหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม (Warehouse 

Robotics) 
- โครงการรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการสัมมนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการจัดทำแผนและปฏิทินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
- โครงการจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 
- โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. (ตั้ง

เบิกอศจ.ลพบุรี) 
- โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาคและระดับชาติ 
- โครงการชมรมวิชาชีพ 
- โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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- โครงการวันไหว้ครู 
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาไหว้พระ สักการะ พระสี่มุมเมือง ครั้งที่ 2 
- โครงการจิตอาสา วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- โครงการจัดทำอนุสรณ์รุ่น 
- โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน 
- โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 

นิ้ว 
- โครงการลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการอบรมพ่ีเลี้ยงลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา 2566 
- โครงการพัฒนาศัพยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา 
- โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน 
- โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
- โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางเกมส์ 
- โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
- โครงการวันลอยกระทง 
- โครงการรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับหน่วย 
- โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
- โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนเกรดด่ำกว่า

เกณฑ์ 
- โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา 
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
- โครงการประชุมสัมมนา ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา (เงินสมาคม) 
- โครงการจัดทำระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา เทอม 1/2566  
- โครงการจัดทำระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา เทอม 2/2565 
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix 

it Center 
- "โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  

(fix it Center) แบบถาวร" 
- โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2566 
- โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2566 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน 
      อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
- โครงการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นบริเวณศูนย์อาหารและหน้าห้องพยาบาล 

388 
392 
396 
400 
404 
409 
413 
417 
421 

 
425 
429 
433 
437 
441 
445 
449 
453 
457 
461 
465 
469 

 
473 
477 
481 
485 
490 
495 
499 

 
504 

 
509 
513 
517 
521 

 
525 

 



 

- โครงการสวัสดิการสุขภาพ อนามัยนักเรียน นักศึกษา (ซื้อยาและวัสดุ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล) 

- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ของครูและเจ้าหน้าที่ 
- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/65) 
- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/66) 
- โครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการบุคลิกภาพดี ด้วย TO BE NUMBER ONE 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมฯ 
- โครงการจัดตั้งชมรมดนตรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (OPEN HOUSE) 
- โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
- โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน

นักศึกษา 
- โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ 
- โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
- โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 
- โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
 
ฝ่ายวิชาการ 
- โครงการค่าสอนและธุรการ 
- โครงการสอบ "โครงการวิชาชีพ" 
- โครงการสอบระดับปริญญาตรี 
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติการวัดประสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า และการวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรปริญญาตรี 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรปริญญาตรี 

- โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
- โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ ระดับปริญญาตรี 
- โครงการแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี 
- โครงการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาตรี ระดับวิทยาลัยและระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
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- โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

- โครงการจัดซื้อหูฟัง 
- โครงการจัดหาเก้าอ้ีนวม 
- โครงการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย อาคาร 13 คอมพิวเตอร์

กราฟิก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ และเตาแก๊ส 

(ห้องปฏิบัติการ 1414) 
- โครงการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการแต่งหน้า

เค้ก ในเทศกาลปีใหม่ 2566 
- โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ 
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 18 (แผนกวิชาช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม) 
- โครงการเพิ่มไฟส่องสว่างห้องปฏิบัติการงานปูน 
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา จังหวัด  

ภาค และชาติ ปีการศึกษา 2565 
- โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
- โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียน EP423 
- โครงการสแตนดี้ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา

ศิลปกรรมเซรามิก 
- โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
- โครงการจัดซื้อเครื่อง Computer Notebook 
- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
- โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบเขียนแบบ 
- โครงการความร่วมมือจัดส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 
- โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
- โครงการการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาค ี
- โครงการการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 
- โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสาร

ระดับต้น 
- โครงการกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) 
- โครงการสามสัมพันธ์ไทย-จีน และศึกษาดูงาน 
- โครงการปรับปรุงกระดานและซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติงาน (4 ห้องเรยีน) 
- โครงการจัดหา RAM เพ่ือเพ่ิมความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์Notebook 
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- โครงการจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สาย LAN ย้ายระบบไฟฟ้าและระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- โครงการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (งบหนังสือเรียน) 
- โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน 
- โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนนิวเมติกส์ 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
- โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงาน 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลังภายในแผนกวิชาช่างเชื่อม

โลหะ (พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีงานเชื่อมสูง) 
- โครงการปรับเปลี่ยนชุดกุญแจล็อกบานประตูห้องเรียนฝึกปฏิบัติการแขน

กลและห้องควบคุมชุดปฏิบัติการแขนกล 
- โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องเรียนฝึกปฏิบัติการแขนกล 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 

นิ้ว 
- โครงการอนุมัติผลการเรียน 
- โครงการดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และสอบ

สัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566  
- โครงการอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 
- โครงการดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการสอบนักธรรม 
- โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CCEFR1 ปีการศึกษา 

2565 
- โครงการอบรมการใช้และบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Micro Rack 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริการในภัตตาคารและร้านอาหาร

ตามมาตรฐานสากล 
- โครงการ RTC young bar 
- โครงการกั้นผนังห้องปฏิบัติการ (ตึกใหม่) 
- โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
- โครงการสัมมนาการตลาด 
- โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร ติดตั้งในห้องเรียน 225 และห้องเรียน 

ทวารวดี 3 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม จำนวน 10 ตัว 
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเอร์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
- โครงการพัฒนาหมวดวิชาภาษาไทย 
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- โครงการอบรมการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล 
- โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 

นิ้ว 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

2. เพิ่มโอกาสและลดความเหลี่ยมล้ำในการเข้าถึงระบบการเรียนรู้วิชาชีพ ด้วยรูปแบบวิธีการที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของคนทุกช่วงวัย 

3. เสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร และยกระดับคุณภาพการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

4. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต
และเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
6. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายหลัก (Policy) 5 ด้าน 

1. ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา (Quality) 
ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving) 13 ประเด็น 
1.1 นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ

อาชีวศึกษา 
1.2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และความเข้มแข็งท่ีโดดเด่นของสถานศึกษารัฐและเอกชนแต่ละประเภท

และรวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษา (1 สถานศึกษา 1 จุดเด่น) 
1.3 ขับเคล ื ่อนและขยายผลศูนย ์ความเป็นเล ิศทางการอาช ีวศ ึกษา (Excellent center)               

และศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower 
Networking Management : CVM) 

1.4 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง
ในระดับชาติและระดับสากล 

1.5 ปรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้จุดการเรียนรู้อาชีพ (Module) และการเรียนรู้คู ่การปฏิบัติ       
(Work Based Learning) ภายใต้หลักคิด “ลดเวลาเรียนทฤษฎี เพิ่มเวลาฝึกประสบการณ์” 



 
 

หน้า | - 2 -  
 

1.6 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะในการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง
มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

1.7 ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (มุ่งเป้าทวิภาคี 50%) 
1.8 การจัดการเรียนรู ้ท ี ่เน้นการพัฒนาผู ้เร ียนทั ้ง Soft Skill และ Hard Skill โดยยึดหลัก 

“คุณธรรมนำทักษะอาชีพ” 
1.9 พัฒนาทักษะทางภาษาและดิจิทัลให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
1.10 เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่กำลังคนสมรรถนะสูง ด้วยการสร้างผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและ

นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน “มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีเงินฝาก” 
1.12 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
1.13 พัฒนาสื่อและครุภัณฑ์การศึกษาที่ทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาปัจจุบันและอนาคต 

 2. ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) 
ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving) 8 ประเด็น 
2.1 พัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการทำความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงและการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้ตอบโจทย์
ประเทศ 

2.2 สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพสูง ทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือการระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

2.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ คุณค่าอาชีวศึกษาและจิตอาสา ด้วยแนวคิด “อาชีวะ ช่วยประชาชน” 
และประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง 

2.5 นำหลักการ Soft Power มาเป็นกลไกในการสื่อสารอาชีวศึกษาสู่สังคม 
2.6 พลิกโฉมภาพลักษณ์อาชีวศึกษาด้วยการบูรณาการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้

อาชีวศึกษาสู่ชุมชน สังคมประเทศชาต และนานาชาติ (OVEC Show & Share) 
2.7 เผยแพร่ผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาในมิติต่าง ๆ สู่สาธารณะผ่าน

รายการ R-Channel 
2.8 ยกระดับและให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

 3. ขยายโอกาสการอาชีวศึกษา (Equity) 
ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving) 6 ประเด็น 
3.1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมลำในการเข้าถึงการอาชีวศึกษาด้วยโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ 
3.2 เสริมสร้างความเขมแข็งและต่อเนื่องให้กับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพและ

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบล 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมกัน และจัดการอาชีวศึกษาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ในทุกรูปแบบ 
3.4 ขับเคลื ่อนระบบการอาชีวศึกษาให้เอื ้อต่อผู ้เรียนทุกกลุ ่มเป้าหมายและช่วงวัย การจัด

อาชีวศึกษาให้เป็นระบบเปิด (Open Entry Open Exit) โดยให้ความสำคัญกับระบบสะสม เทียบโอน และ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
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3.5 ขับเคลื่อนการต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skilling Re-skilling New Skill) ด้วย
ระบบที่ยึดหยุ่นและหลากหลาย 

3.6 ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการและจำเป็นพิเศษ
และผู้สูงวัย 
 4. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) 

ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving) 7 ประเด็น 
4.1 จัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย (OVEC Safety Center) ทั้งในระดับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 
4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ 
4.3 สร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” 
4.4 สร้างความร่วมมือกับสาธารณสุข (สธ.) ให้พ้ืนที่ เพื่อสร้าง “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย” 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อวท./อกท. เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และพหุปัญญาที่หลากหลาย รวมถึง

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
4.7 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ งานวิจัย และการใช้นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัยใน

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency) 

ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving) 8 ประเด็น 
5.1 สร้างพลังร่วมภายใน สอศ. ที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ “OVEC ONE 

Team”  
5.2 สร้างค่านิยมองค์กร “OVEC”  
5.3 ขับเคลื่อนและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 
5.4 ยกระดับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ 

ITA รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกกระทวนการปฏิบัติงาน 
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษา 
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากร

อาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
5.7 นำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 
5.8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียว (Single Data) และสามารถเชื่อมโยง (Link Data) 
 

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) 9 เรื่อง 

1. บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการ    
พลเรือน 

2. ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในทุกระดับการศึกษา (ปวช. ปวส. ป.ตรี) 
3. ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
4. ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ 
5. ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 
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6. ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย 
7. ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง 
8. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
9. ปรับปรุงกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
1. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนโยบายและ

จุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้างต้นไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา 

2. ให้หน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ ่ม/หน่วย ในส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ในทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง 

3. ให้มีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนด
และกำกับทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
เร่งด่วน (Quick win) คณะกรรมการขับเคลื ่อนนโยบายหลัก (Policy) และคณะกรรมการประเมินผลการ
ขับเคลื่อน ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย
และจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงบทบาทภารกิจที่เป็นรูปธรรม 

4. สำหรับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ปฏิบัติให้ลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื ้นที ่ (Area) ซึ ่งได้ดำเนินการอยู ่ก่อนแล้ว หากมีความ
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือว่าภารกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการนี้ 
และเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องขับเคลื่อย
ดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน” 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center 
of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) เพื่อการพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-
Skill และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ ภายใต ้ศ ูนย ์พ ัฒนาอาช ีพและการเป ็นผ ู ้ประกอบการ ( Career& 
Entrepreneurship Center : CEC) 1.3 สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในภาพรวมของจังหวัด โดยใช้ Big 

Data กำลังคนในพื้นที่ สอดคล้องตามความต้องการกำลังคนและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา
แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วย การ
เรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job) 

2.4 พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง มีศักยภาพ
ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รองรับมาตรฐานอาชีพผู้สำเร็จอาชีวศึกษา 

2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

2.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในสถาน 
ประกอบการปัจจุบัน การใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 

2.7 ยกระดับการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอาชีพที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนำหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษาต่อสายอาชีพหรือ
นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

2.8 ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื ่อช ุมชน (Fixit Center) และเพิ ่มประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้เข้าถึงและครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 
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โครงการตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2560-2579) 

 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -
2579 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ 

(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพระยะสั้น และระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับ 

2. ค่านิยมอาชีวศึกษา 
ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
3. วิสัยทัศน์ 

แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวังตามเจตนารมณ์
ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 

“ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ” 

4. พันธกิจ 
เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้ 
4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยอาศัยเครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา

และพัฒนาวิชาชีพ 
4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
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5. วัตถุประสงค์ 
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 
5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
5.3 เพ่ือนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 มีเป้าหมายเพื่อผลิตและ

พัฒนาผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
6.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ

นิสัย และทักษะทางปัญญา 
6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู ้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

7. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย จึงได้

กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 

7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่าน
การอบรมลูกเสือเนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการะบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุมคามรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก และ
มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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7.1.3 ผู ้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องการ
ของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขาเป้าหมาย มีงานทำหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาค
ผู้ใช้ที่มีต่อสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

 7.2.1 กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกีบผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้สำเร็จ
อาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
ในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกำลังคน อัตราการมีงานทำ การประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
อาชีพ 

 7.2.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาทีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม
ศึกษาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที ่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม จำนวนบุคลากร
อาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และจำนวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  7.3.1 กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่
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สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้าน
อาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

  7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และ
ความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา 

7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุก

ระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้า
เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เทียบกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้า
เรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เทียบกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หรือ
ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร และรูปแบบดารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา 
ทั ้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสอนงความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

  7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นได้ และ
ความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา 
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7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายดังนี้ 

  7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

  7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนสถานศึกษาที ่บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

  7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
  7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่

สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 

  7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

  7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และสถานศึกษาที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน 

8. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลาย

ประการ ได้แก่ สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุม การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก 
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ความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของแผนการอาชีวศึกษา และการนำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

8.1  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี ้
8.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วม

ในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาชีวศึกษาเก่ียวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการอาชีวศึกษา 

8.1.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 กับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.1.3 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
8.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาเอง
ควบคูไ่ปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการกำหนดหลักเกณฑ์การ
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา 
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 

เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
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คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายทีก่ำหนด 

 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง

ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความม่ันคงที่

สำคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ

ทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 

3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
2. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

1. การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกล ับไปที ่รากเหง ้าทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจ ุดเด ่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน
ชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ 
4. เกษตรแปรรูป 
5. เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
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1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
4. ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นัก
คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2. การบูรณาการเรื ่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. ช่วงวัยแรงงาน 
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4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตำแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มาสร้างและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
5. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1. การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
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สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีความปลอดภัยในการทำงาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้

น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2. กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ

สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง ระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
6. การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที ่

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค

ประชาชน 
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ จัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนําไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1. เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
3. ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
1. จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
2. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
3. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำ ของประเทศ 
2. เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพ่ิมจากการใช้

น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5. พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ 
4. พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู ่การลด ความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2. ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ 
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2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 
1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

1. ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ

ได ้
4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
2. มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความ

จริง 
3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ร่วมกัน 
4. ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
 

 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการ
ให้มีการปฏิรูป ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้  
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มี
ภารกิจในการจัดและส่งเสริม 
 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 

1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย  
 1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
 1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล 
การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง  
 1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
 1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
 1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  
 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 19 
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จำนวน 4 แห่ง  
 2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง  
 2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  
 2.5) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตร
เคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ  
 2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรู ้และประสบการณ์ เพื ่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั ้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ  
 2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ  
 2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ 
 2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network) 
 
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย 
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning  
 Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/ สถานการณ์
 จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
  - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่นใหม่ 
 (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
  - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกว ิทยาลัย ผ่านการ
 ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 
  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้ง ตาม
 ความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทำงาน, สูงวัย,  สตรี  
 ฯลฯ 
  - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน ก า ร
 สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการ
 สอน 
  - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพ่ือ
 พัฒนาคุณภาพ 
  - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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 3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้ง
การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการ
ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท 
 3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจำนวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/
บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษา
ประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 
 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่0 Web 
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
 4.2) ด ้ านงบประมาณ ใช ้ แนวทาง  Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , การ
กระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ 
 
 4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั ้งในประเทศและต่างประเทศเพื ่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  - องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
 อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
  - ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
  - องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และUNIVOC ฯลฯ 
  - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี ่ปุ่น 
 เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 
 
 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิ รูปประเทศ          
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้     
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และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21     
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภาตใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายเลขที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความ
ปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความ               
เชื ่อมั ่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ    
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนและประชาชน โดยให้             
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส         
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว         
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม   

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีหลักการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 
ครูและบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ       
จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ     

เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง             

ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ
เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ                
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด    
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้กับนักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ       
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5 พัฒนาณุปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ข องท้องถิ่นและการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผุ้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ     
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาท ร่วมรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
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3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไป
ยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงาน
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning)  
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูงวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)            
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอก
ระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้          
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขั บเคลื ่อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลติกำลังคนที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) หารขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency)  

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค
เกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
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4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง
สามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5.1 ส ่งเสร ิมสน ับสนุนการดำเน ินการตามหล ักเกณฑ์การประเม ินว ิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและ     
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ       
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแผลงของโลกอนาคต 

5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญญาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ         
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบข้าราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น
กลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื ่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื ่อรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุ ดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื ้นที ่หรือขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ 

• สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้กำหนดการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 สาระสำคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื ้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 จะสอดรับกับ                 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา 5 ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทบาท ความสำคัญ และสถานะของแผน  
 ส่วนที่ 2 บริบทการพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนา 
 ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 
 ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างย่ังยืน” 
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เป้าหมายหลักของการพัฒนา  
 การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่  มูลค่าของภาคการ
ผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ โลกยุค
ใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  และเร่งรัด
การเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ ้น รวมทั้ง  ให้
ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
เชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ  และจัดให้มี
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่  พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้
เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบ
นิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ  เป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ 

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง  ภายใต้
บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ  กลไกทางสถาบันที่
เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา  มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 
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หมุดหมายการพัฒนา 
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา  ที่เอ้ือ

ให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุด
หมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน ประเด็นการ
พัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ  สร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้  

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของ

ภูมิภาค  
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถ แข่งขันได ้ 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ  

เหมาะสม  
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที ่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต  

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 
หลักการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

1. การใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพเป็นกรอบแนวทาง เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็น
ระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ๔ ขั้นตอนที่มีความเชื่อมโยงกัน 
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ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบ 

2. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้ความสำคัญกับการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานด้วยเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกกระบวนการของวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ 

3. การผสมผสานกลไกในหลากหลายมิติทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยที่จะ
เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งมีการจัดล าดับการดำเนินงานตามความสำคัญและความเร่งดว่น 
กลไกตามภารกิจ ที่เป็นการดำเนินงานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและความเชี่ยวชาญของ
หน่วยงาน และกลไกในเชิงพื้นที่ที่เป็นการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติผ่านการมองภาพเชิงองค์รวมใน
ระดับภาคและจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของพ้ืนที่ 

4. การดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการยอมรับและลดข้อจำกัดที่
เกิดจากการดำเนินงานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือการดำเนินงานโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เชื่อมประสานกันและมีเป้าหมายร่วมกัน 

 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื ่อปวงชน (Education for All)  หลักการจัดการศึกษา                 
เพื ่อความเท่าเทียมและทั ่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy ) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  ประเด็นภายในประเทศ (Local 
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lssues)  อาทิ  คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเลื่อมล้ำของ
การกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (Nationnal Strategy) มาเป็น                 
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย  ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่มีความเชี ่ยวชาญและ             

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง

เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                         
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  และทักษะคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้  
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกวัย 

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                        
มีเป้าหมาย  ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย  มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน                 
และสามารถตรวจสอบได้  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึ กษารองรับลักษณะ                     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคลากรของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิต และพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วรร่วมจากทุกภาค

ส่วน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 

ปรัชญา 

 ฝีมือเจนจัด เคร่งครัดคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 
 

วิสัยทัศน ์

 มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพ ตามคุณวุฒิวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  

 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมการผลิตโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
  4. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ 

 1. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
 2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต จิตอาสา ความรู้เท่าทัน 
              สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างแรงงานและผู้ประกอบการที่มี 
     คุณภาพ 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาชีพและวิชาการแก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยให้บริการซ่อมสร้าง  
    ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างอาชีพแก่ชุมชน  
 4. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนา 
    รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ 
    ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
     ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของการจัดการสถานศึกษาให้เป็นที่พ่ึงของ 
     ชุมชนและประเทศได้  
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    และการจัดการเรียนรู้  
 7. พัฒนาคุณภาพของโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทั้งของครูและผู้เรียน โดย 
     บูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน  
 8. ทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลแบบฐานสมรรถนะ ในด้านการวิเคราะห์กรอบ 
    อัตรากำลัง  การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการ 
    เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ  



 
 

หน้า | - 36 -  
 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ 
  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481  มีชื่อเดิมว่า  โรงเรียนช่างไม้
ราชบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  ปีการศึกษา  2482  ได้ย้ายไปปลูกในที่ราชพัสดุ ซึ่งเดิม
ติดกับโรงงานสุรา จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2496 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินของกองลูกเสือป่าและสนามบิน  อัน
เป็นตำบลที่อยู่ปัจจุบันคือ  เลขท่ี  433  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 
 ปี พ.ศ.  2503  ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการผลิตช่างฝีมือขององค์การ  ส.ป.อ. 
 ปี พ.ศ.  2510  ได้เข้าโครงการเงินกู ้เพื ่อพัฒนาอาชีวศึกษา ดำเนินการสอนประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  6  สาขา 
 ปี พ.ศ.  2513  ได้เปิดสอนประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ 
 ปี พ.ศ.  2519  ได้เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม และศิลปกรรม 
 ปี พ.ศ.  2542 - จนถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยดำเนินการสอนในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  รวมทั้งสิ้น  24  
สาขาวิชา  คือ  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล  
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างก่อสร้าง  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คหกรรม ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย  อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การบัญชี การจัดการสำนักงาน การตลาด  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ วิจิตรศิลป์  ออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรม
เซรามิก และดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สีประจำสถาบันการศึกษา 
        น้ำเงิน  ให้ความรู้สึกสงบ  สุขุม  สุภาพ  หนักแน่น  เคร่ง  ขรึม  เอาการเอางาน  ละเอียด  รอบคอบ   
สง่างาม  มีศักดิ์ศรี  สูงศักดิ์  เป็นระเบียบเรียบร้อย  และถ่อมตน 
        ขาว  ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์  สะอาด  สดใส  ปราศจากมลทิน  ด้วยคุณสมบัติและความรู้สึกของสีทั้งสองนี้
เอง  จึงเป็นที่มาของ  สีน้ำเงิน – ขาว  สีประจำสถาบันของพวกเรา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 
พระพุทธรูปปางลีลาประจำสถานศึกษา 
 
     พระพุทธรูปองค์นี้  นับเป็นศูนย์รวมและที่พ่ึงพาทางจิตใจของนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร 
           ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเสมอมา ทุกครั้งที่มีการสัญจรเข้าออกวิทยาลัยฯ และช่วงกิจกรรมเข้าแถว     
             เราจะพึงน้อม บูชาด้วยความเคารพ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยพระพุทธรูปปางนี้  บ้างก็เรียกว่า                                       
                  ลีลา  บ้างก็เรียกปางออกพรรษา ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์  พุทธลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน 
                   ยกส้นพระบาทขวาขึ้นสูงจากฐานดอกบัวในอิริยาบถจะก้าวเพ่ือทรงดำเนินไปข้างหน้า  แสดง 
                   ถึงความเจริญก้าวหน้า  และ  ก้าวไปอย่างมั่นคง   พระหัตถ์ขวาห้อยเสมอพระองค์  พระหัตถ์ 
                   ซ้ายยกข้ึนจีบ   ในท่าแสดงพระธรรมเทศนา เสมอกับพระอุระ  นับเป็นพระพุทธรูปที่มี 
                   พุทธลักษณะสง่างาม   และมีความศักดิ์สิทธิ์  ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณยิ่งนัก                                                                       
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ตำนานพระพุทธรูปปางลีลา 
 
 เมื่อพระบรมศาสดา  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ครั้งหนึ่งทรงเคย เสด็จขึ้นไปประทับพรรษาใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรด พระพุทธมารดา ครั้งเมื่อถึงวันออกพรรษา พระองค์ได้เสด็จ
จากสวรรค์ดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ด้วยบันไดแก้วมณีชัย ท่ามกลางเหล่าเทพยดาในหมื่นจักรวาล โดยบันไดทอง
สุวรรณไมย ในเบื้องขวาอยู่พรหม เป็นอันมากลงมาสู่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจาก
ดาวดึงส์  โดย   
             บันไดแก้วลงมาถึงเชิงบันได มหาชนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพระสิริโฉมของพระองค์ ประกอบกับได้เห็น
ลีลาการเสด็จลงมาจากสรวงสรรค์ในท่ามกลางเหล่าเทพยดาและพรหมเป็นจำนวนมาก ณ ขณะนั้นงามจับใจ
อย่างไม่เคยคิดเคยเห็นมาก่อน เหล่าหมู่มหาชนก็พากันลิงโลดแซ่ซ้องสาธุการ กันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว   ด้วย
ความปลื้มปิติใจเป็นอันมาก ในขณะนั้นเองพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเปี่ยมล้นด้วย
พระทัย  พระมหากรุณาธิคุณจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท  เมื่อจบเทศนานัยมานุสรณ์ ในครั้งนี้
ต่างก็ได้บรรลุอริยมรรค  อริยผลตั้งแต่เบี้องต้นและเบื้องปลายตามอริยอุปนิสัยที่ได้สั่งสมกันมา จึงเป็นมูลเหตุ
ให้พุทธบริษัทได้สรต้งพระพุทธรูปปางลีลา  และแบบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
แห่งนี้  ได้มีการจำลองพุทธลักษณะมาจาก พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 หลังจากได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแล้วต่อมาได้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐ์ฐานยังแท่นที่
ประทับบริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ และได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงขึ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531 ในสมัย 
นายอำนาจ สวัสดิ์วงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ สมัยนั้น 
 
องค์พระวิษณุกรรมเทวานุสรณ์สำคัญ คู่วิทยาลัยฯ 
 
 องค์เทวรูปพระวรกายสีดำทั้งองค์ ประทับยืนเด่นเป็นสง่าท่ามกลางบริเวณเกาะกลางสระน้ำนี้นักเรียน  
นักศึกษาต้องยกมือไหว้  เพื่อความเป็นสิริมงคล และหลายครั้งที่นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ให้ความเคารพ  นำ
พวงมาลัยดอกดาวเรือง  และเครื่องสักการบูชาทั้งหลายมาถวาย เทวรูปที่กำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ  
“องค์พระวิษณุกรรม” ประจำสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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ประวัติองค์พระวิษณุกรรม 
 
 พระวิษณุกรรมเป็นเทพยดานายช่างใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ มีพระวรกายเป็นสีเขียวมรกต ที่เศียรสวม
มงกุฎยอดทรงระฆัง  แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบที่เฉียบแหลมา  ที่หัตถ์ขวาทรงจอบสำหรับการขุดวางรากฐาน   
สถาบันการศึกษาของช่าง    หัตถ์ซ้ายทรงถือลูกดิ่ง    สำหรับวัดความเที่ยงตรงทั่ว ๆ ไป   
พระวิษณุกรรมในปางท่ายืน  แบบที่ปรากฏในสถานศึกษาแห่งนี้  โดยนิยมสร้างไว้ที่เปิดสอนเก่ียวกับงานช่างไม้  
ช่างก่อสร้าง   ที่หัตถ์ขวาทรงไม้วัด  หัตถ์ซ้ายทรงฟันเฟ่ืองแห่งการขับเคลื่อน และลูกดิ่ง  นิยมเขียน 
หรือปั้นแบบไม่สวมเสื้อ  เพียงแค่ทรงผ้านุ่งสนับเพลารัดเข็มขัด  ประดับทรง 
พระกรกรองพระศอ  สวมสังวาลคล้องพาดผ่านพระองค์และทรงกำไลข้อพระหัตถ์ 
และข้อพระบาทเท่านั้น 
 ศิษย์ทั้งหลายที่ศึกษาในสถาบันช่างไม้  รวมไปถึงวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ถือเอารูปปั้นเทวรูปองค์พระวิษณุกรรม  นี้เป็นบรมครู หรือพ่อครู หรือองค์พ่อแห่งช่าง   
และศิลปะวิทยาการทั้งหลาย  ทุกคนที่เป็นศิษย์ต่างแสดงความเคารพ  กตัญญูกตเวท ี
ด้วยรำลึกถึงพระคุณครู  และยังถือเป็นตัวแทนแห่งครูบาอาจารย์ทุกคน 
 ดังนั้นผู้เจริญด้วยศิลปะวิทยาการ  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
การงานจึงนิยมให้ความเคารพบูชาเพ่ือให้ประกอบกิจกรรมทางด้านงานช่าง และ 
ศิลปะวิทยการ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบริวารสืบไปสำหรับองค์พระวิษณุกรรม   
ประจำสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนั้น  ได้มีพิธีอัญเชิญท่านขึ้นประดิษฐ์ฐาน 
ยังแท่นที่ประทับอย่างยิ่งใหญ่   เมื่อวันที่  16  เมษายน  2518  ในสมัยของ 
ท่านอาจารย์ใหญ่สนั่น  จียังศุวัต  องค์พระวิษณุกรรมประจำสถานศึกษาวิทยาลัย 
เทคนิคราชบุรี  นับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่น่าเลื่อมใส  และเคารพบูชาของเหล่า 
นักเรียน  นักศึกษา  และครูอาจารย์เป็นอย่างมาก  อีกทั้งท่านยังคุ้มครองปกปักรักษา 
วิทยาลัยแห่งนี้  และศิษย์ที่ประพฤติตนในแบบอย่างแนวทางที่ดี 
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 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
 
  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  61  ไร่  2  งาน  14  ตารางวา  มีอาคาร
หลักและอาคารประกอบ  ดังนี้ 

1.  อาคารอำนวยการ 12. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1 22. อาคารเรียน  5 
2. อาคารงานสว ัสด ิการพยาบาล/
กิจกรรม 

13. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2        (คณะวิชาพ้ืนฐาน) 

3.  อาคารสมาคมครูและผู้ปกครอง 14. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน 23.  อาคารเรียน 3   
4.  อาคารแนะแนวอาชีพ         (คณะบริหารธุรกิจ) 
5.  อาคารพัสดุและเอกสารการพิมพ์ 15. อาคารแผนกวิชาเทคนิคการผลิต 24. อาคารแผนกวิชาคหกรรม 
6.  อาคารเอนกประสงค์  (โรงอาหาร) 16. อาคารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 25. อาคารแผนกวิชาศิลปกรรม 1 
7.  อาคารจิตรภักดี  รศ.  222 17.  อาคารแผนกว ิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
26. อาคารแผนกวิชาศิลปกรรม 2 

8.  อาคารหอประชุมเล็ก / โดมเก่า 18. อาคารแผนกวิชาสถาปัตยกรรม 27. อาคารเซรามิก 
9.  อาคารทวารวดี  (หอสมุด) 19. อาคารแผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
28. อาคารทอผ้า 

10.  อาคารเรียน  2 20. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 29. อาคาร  72  ปี 
11. อาคารงานอาคารสถานที่ 21. อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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แผนผังอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ     
ข้าราชการ                รวม  142  คน                      (ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน) 
      

ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายสมพงษ ์ พนมชัย ป.เอก  ผู้อำนวยการ 
2 นายชุมพล   คำเทียน ป.โท  รองผู้อำนวยการ 
3 นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน ์ ป.โท  รองผู้อำนวยการ 
4 นายฐิติ ขันธวิธิพร ป.ตรี  รองผู้อำนวยการ 
5 นายบรรเจิด คุ้มมณี ป.ตรี  รองผู้อำนวยการ 
6 นางวนัดดา สุวรรณเกษ ป.ตรี  หน.งานบริหารงานท่ัวไป 
7 นางเยาวพา นาคพันธุ ์ ป.โท การบัญชี หน.แผนกวิชาการบัญช ี
8 น.ส.พจนีย์ เกตุทอง ป.โท การบัญชี หน.งานบัญชี 
9 น.ส.ศิริกาญจน์ บุญใส ป.ตรี การบัญชี  
10 นายสมาน สืบนุช ป.โท การบัญชี  
11 นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์ ป.ตรี การบัญชี  
12 นางบุบผา วินิจฉัยกุล ป.โท การจัดการสำนักงาน หน.งานบุคลากร 
13 นายมนตรี หิรัญชัย ป.โท การจัดการสำนักงาน หน.แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน 
14 นายชาตรี ปันนาผล ป.โท การจัดการสำนักงาน  
15 นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล ป.โท การตลาด หน.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
16 นางจามีกร คำเทียน ป.โท การตลาด หน.แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก 
17 น.ส.ชลขวัญ แสงเทียน ป.ตรี การตลาด  
18 นายธนพร รักสกุล ป.ตรี การตลาด  
19 น.ส.สมใจ เลียบจร ป.ตรี การตลาด  
20 นางจันทนา สกูลคง ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

21 
นางบุษกร คำเปลว ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
22 นางภัคนิภา ธิติเวสส์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
23 น.ส.ญาณิศา หงษ์ทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
24 น.ส.วัลย์ลิกา อินทร์คำ ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
25 น.ส.สุนันทา ครุฑธามาศ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
26 นางภรภัทร มีพงษ์เภา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
27 น.ส.อุไรวรรณ มีแสง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
28 นายเฉลิมชัย งามทรัพย์ ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ หน.แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
29 นายธนวัฒน์ แกล้วทนงค์ ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
30 น.ส.สุจรรยา แก้วพรายตา ป.โท การจัดการโลจิสติกส์  
31 นางกิจจิญา อึ่งทอง ป.โท การโรงแรม หน.แผนกวิชาการโรงแรม 
32 น.ส.ชนานาถ เต็มธนัน ป.ตรี การโรงแรม หน.งานวัดผลและประเมินผล 
33 น.ส.รัชดาภรณ์ ตันติกำธน ป.ตรี การโรงแรม หน.งานความร่วมมือและการบริการชุมชน 
34 นายภูริพัฒน์ สกูลคง ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
35 ว่าท่ี ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง หน.หมวดอนุรักษ์พลังงาน 
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(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
36 นายอาคม จันทร์กระจ่าง ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
37 นายประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
38 น.ส.ปราณี มงคลสัจจา ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
39 นางรักษิณากัญญ์ เบญญาบุณาพจน ์ ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง  
40 นายธน ู แสงอุทัย ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง  
41 นายภูมิพัฒน์ แป้งใส ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
42 นายชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง หน.ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
43 นายเจริญศักดิ์ มีแก้ว ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง  
44 นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
45 นายธนพัน นบสูงเนิน ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
46 นายเริงชัย ทองเพ็ชร ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
47 นางสาวสุทธิกานต์ รักษาภักดี ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
48 นายศธายุทธ เหล่าสะพาน ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
49 นายธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์ ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
50 นายวิโรจน ์ กิตติวรปรีดา ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน.งานสื่อการเรียนการสอน 
51 นายภัทร ทองสามสี ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
52 นายปัญญา ฉัยยะ ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
53 นายหาญ เพ็ญแสง ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
54 นายอาณัติ ทองมั่น ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน.งานทะเบียน 
55 นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และหน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
56 นางกาญจนา กู้สุจริต ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
57 นายเดชา ลาภนิมิตรชัย ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
58 น.ส.ภาวิณี ปานันตา ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
59 นางสาวภารดี ชูมณี ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
60 นายธนพล อ่อนพุก ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
61 นายทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์ ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
62 นายสมบูรณ์ ชุนหชัย ป.โท ช่างยนต์ หน.งานพัสดุ และหน.หมวดยานยนต์ 
63 นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต ป.โท ช่างยนต์ หน.แผนกวิชาช่างยนต์ 
64 นายศุภชัย ยะภูมินทร์ ป.ตรี ช่างยนต์ หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
65 นายอุดมพงษ ์ โกศลธนทรัพย์ ป.ตรี ช่างยนต์ หน.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
66 นายคมสัน ชะตารุ่ง ป.ตรี ช่างยนต์  
67 นายคำนวณ ดำเนินคุณากร ป.ตรี ช่างยนต์  
68 นายบุญเลิศ พวงมาลา ป.ตรี ช่างยนต์ หน.งานโครงการพิเศษ 
69 นายเสกสรร  เปรมบำรุง ป.โท ช่างยนต์  
70 นายนิติพงศ ์ สุขขี ป.ตรี ช่างยนต์  
71 นายเศรษฐวุฒิ สายสุดใจ ป.ตรี ช่างยนต์  
72 น.ส.กนิษฐา เทียนศิริ ป.ตรี ช่างยนต์  
73 นายอนุวัฒน ์ อินทรักษา ป.โท ช่างยนต์  
74 นายเฉลิมชัย แก้วคำ ป.ตรี ช่างยนต์  
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(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
75 น.ส.ไม้ทอง เกิดกิ่ง ป.ตรี ช่างก่อสร้าง หน.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
76 นายวิโรจน ์ ก้าวกิจประเสริฐ ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
77 นายชัยณรงค์ ประดับนาค ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
78 นายวินัย รุ่งถิ่น ป.ตรี ช่างก่อสร้าง หน.งานอาคารสถานท่ี 
79 น.ส.สุมนัสยา ชวนชิด ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
80 ว่าท่ี ร.ต.ฤทธิชัย ประกอบวงค์ ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
81 นายไชยศิริ ทองอุทัย ป.ตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
82 นายสมพงษ ์ วงษ์วิไล ป.ตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

และหน.แผนกวิชาเทคนิคสถาปตัยกรรม 
83 นายณรงค์ศักดิ์ บุญช่วย ปทส. ช่างกลโรงงาน หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
84 นางสาวนิศาชล จันทร์ทอง ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หน.หมวดเอกสารการพิมพ์ 
85 นายสมฤกษ์ อินทร์เจริญ ป.โท ช่างกลโรงงาน หน.แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
86 นายมานนท ์ กองแดง ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
87 น.ส.สิรินาถ อินโอภาส ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หน.งานการเงิน 
88 นายพงษ์ศักดิ์ คำเปลว ปทส. ช่างกลโรงงาน  
89 นายกมลภพ ชุมศรี ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
90 นายธนากร ศิริกุลบุญญากร ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
91 นายสุชาติ พาลีวล ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
92 นายวิจิตร ชัยมงคลมณี ป.ตรี เทคนิคการผลิต หน.แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 
93 นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
94 น.ส.มนัสพร วรรณดี ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
95 นายคมสัน อิ่นปัญญา ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
96 นายชาญณรงค์ สวนพาณิชย์ ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ หน.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
97 นายสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว ป.โท ช่างเชื่อมโลหะ หน.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง 2 
98 ว่าท่ี ร.ต.วัชระ แป้นขอม ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ หน.งานปกครอง 
99 นายวชิราวุธ หมอทรัพย ์ ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ  
100 นายชาตรี ศรีวิเชียร ป.โท เขียนแบบเครื่องกล หน.แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
101 น.ส.ญาณี กลั่นภูมิศรี ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด 
102 น.ส.ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์ ป.โท คหกรรมศาสตร์ หน.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

และหน.หมวดวิชาภาษาจีน 
103 น.ส.บังอร กุสลางกูรวัฒน์ ป.ตรี อาหารและโภชนาการ หน.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
104 น.ส.อวัศยา ภมร ป.ตรี อาหารและโภชนาการ  
105 น.ส.สุชานันท์ โภชสาลี ป.ตรี อาหารและโภชนาการ  
106 น.ส.กรณิการ์ แก้วหล่อ ป.ตรี แฟช่ันและสิ่งทอ หน.แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
107 นายเจริญศักดิ์ มณเฑียรรัตน์ ป.ตรี แฟช่ันและสิ่งทอ  
108 นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์ ป.ตรี วิจิตรศิลป์ หน.แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
109 น.ส.จีรนันท์ ปรักมานนท ์ ป.ตรี ออกแบบ  
110 น.ส.กรกนก แก้วเกิด ป.โท ออกแบบ  
111 น.ส.นาขวัญ จันทร์จำรัส ป.ตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
112 น.ส.วรรณสิริ รินทร์ธราศรี ป.ตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
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(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
113 น.ส.นภสิริ โพธิ์ไชยแสน ป.ตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
114 นายปิยะ สุขเจกพะเนาว ์ ป.ตรี ศิลปกรรมเซรามิก หน.แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก 
115 น.ส.วิภาวี สุฉันทบุตร ป.โท คณิตศาสตร์ หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
116 นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง ป.ตรี คณิตศาสตร์ หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
117 น.ส.อารีรัตน์ ชมภูพันธ ์ ป.ตรี คณิตศาสตร์ หน.หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
118 น.ส.พรพิมล วัฒนาวงษ ์ ป.ตรี คณิตศาสตร์  
119 นายมานิตย์ คงมา ป.ตรี วิทยาศาสตร์  
120 นายเอกภพ จันทรกูล ป.โท วิทยาศาสตร์ หน.งานครูที่ปรึกษา 
121 นางกุลธิดา นาคีสินธุ ์ ป.โท วิทยาศาสตร์ หน.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
122 นางทิพวัลย์ เล่งฮ้อ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ หน.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
123 น.ส.กนกวรรณ อรุณมณี ป.ตรี วิทยาศาสตร์  
124 น.ส.นพรัตน์ นุตวงษ ์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์  

125 นางพิมพิกาข์ จันทะโสตถิ์ ป.โท ภาษาอังกฤษ  

126 นางเสวีวร เรืองอินทร์ ป.โท ภาษาอังกฤษ  
127 น.ส.ปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
128 ว่าท่ี ร.ต.เกรียงไกร กรรณแก้ว ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หน.งานประชาสัมพันธ์ 

และหน.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
129 น.ส.นิลุบล มหาพิรุณ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
130 น.ส.กันธิกา มิ่งสงค ์ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
131 น.ส.วิไล วงศ์บุญชัยเลิศ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
132 น.ส.จิตรลดา สินใหม่ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
133 น.ส.กรธนา โพธิ์เต็ง ป.โท ภาษาไทย หน.งานประกันคุณภาพฯ 

และหน.หมวดวิชาภาษาไทย 
134 น.ส.พัชราภรณ์ วันเพ็ญ ป.ตรี ภาษาไทย  
135 น.ส.เกณิกา เสนาคชวงค์ ป.ตรี ภาษาไทย  
136 นายวิภาส หล่อพิมพ์ ป.ตรี สังคม หน.หมวดวิชาสังคม 
137 น.ส.ศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์ ป.ตรี สังคม หน.หมวดประกอบธุรกิจ 
138 นายเมธ ี จันทร์ทอง ป.โท สังคม  
139 นายเสนาะ ขุนประเสริฐ ป.ตรี พลานามัย หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

และหน.หมวดวิชาพลานามัย 
140 นายสุรชัช บุญกลิ่น ป.ตรี พลานามัย  
141 น.ส.อัญมณี ภูมิเพ็ง ป.ตรี ศิลปการดนตรี  
142 น.ส.พัทณันท์ เสือแก้ว ป.โท ภาษาจีน  

 
ลูกจ้างประจำ                รวม  2   คน                      (ทำหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 
 

ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นางจันทรรัตน์ แก้วล้อม ป.ตรี  จนท.งานการเงิน 
2 นายสง่า สมสุดใจ ป.6  จนท.งานอาคาร 
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พนักงานราชการ               รวม   6   คน                      (ทำหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 
 

ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายชุนวัฒน ์ พณะงาม ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
2 น.ส.กัญญารัตน์ คงประทีป ป.ตรี อาหารและโภชนาการ  
3 น.ส.หทัยกานต์ สุดสงวน ป.ตรี ออกแบบ หน.แผนกวิชาออกแบบ 
4 น.ส.ตรัยรัตน์ แทนบุตร ป.ตรี ศิลปกรรมเซรามิก  
5 นางสุรภาณี บุญเดช ป.ตรี  จนท.งานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) 
6 น.ส.วาสนา ชัยมงคล ป.ตรี  จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
ลูกจ้างชั่วคราว               รวม  147   คน                      (ทำหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 
 

ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 น.ส.มนณฐสร พิสิฐเจริญกุล ป.ตรี ภาษาไทย  
2 น.ส.จิรญาภา พรมบุดดี ป.ตรี สังคม  
3 น.ส.จริยา มีตาด ป.ตรี สังคม  
4 น.ส.จิณัฐตา หอมบุบผา ป.ตรี วิทยาศาสตร์  
5 น.ส.ณัฐวดี ชุลีกราน ป.ตรี วิทยาศาสตร์  
6 น.ส.ปริยาภรณ์ ขุนประเสริฐ ป.ตรี พลานามัย  
7 นายวิโรจน ์ แก้วคำ ป.ตรี พลานามัย  
8 นายภูริพัฒน์ ยี่ตัน ป.ตรี พลานามัย  
9 น.ส.ขวัญฤดี จูธารักษ ์ ป.ตรี พลานามัย  
10 น.ส.อรัญญา ลาดสูงเนิน ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
11 น.ส.กนกพร วงศ์วีระไพบูลย์ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
12 น.ส.วรดา จิตรงามขำ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
13 น.ส.ณัฐชา สายสวาท ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
14 น.ส.จิดาภา เส็งประเสริฐ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
15 น.ส.สุรางคณา อัตถสิทธิ ์ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
16 น.ส.ปัทมา พรหมชนะ ป.ตรี คณิตศาสตร์  
17 น.ส.ลักขณา แจ่มเหมือน ป.ตรี ภาษาจีน  
18 นายวีรพงศ์ เรืองสันต์ ป.ตรี ช่างยนต์  
19 ว่าท่ี ร.ต.อนุพงษ ์ ชำนาญกิจ ป.ตรี ช่างยนต์  
20 นายชัยวฤทธิ ์ หนูเจริญ ป.ตรี ช่างยนต์  
21 นายอาภรณ์ เสลาฤทธิ ์ ป.ตรี ช่างยนต์  
22 นายสราวุฒิ รูปัน ป.ตรี ช่างยนต์  
23 น.ส.กนกวรรณ ตันจินดารัตน์ ป.ตรี ช่างยนต์  
24 นายภานุวัฒน์ พลายแก้ว ป.ตรี ช่างยนต์  
25 นายมรรค มาลัยพวง ป.ตรี ช่างยนต์  
26 น.ส.วรรณพร เหลาซิด ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
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ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
27 นายธรรมรัตน์ โชคช่ืน ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
28 นายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
29 นายวันชัย เหนือมณีมงคล ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
30 นายปวเรศ รอบรัมย์ ป.ตรี ช่างเชื่อม  
31 นายวิษณุ ใหญ่ยง ป.ตรี ช่างเชื่อม  
32 นายวงศกร สุขน้อย ป.ตรี ช่างเชื่อม  
33 น.ส.ปิยวรรณ พงษ์รักษา ป.ตรี ช่างเชื่อม  
34 นายพีรพงศ์ ลาภสมิทธิ ์ ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
35 นายชนาธิป ตนะทิพย ์ ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
36 นายบุญส่ง เจิมจวง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
37 นายสิทธิโชค แก้ววิจิตร ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
38 นายจรัล นาคคำแหง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
39 น.ส.รักษินา บัวทอง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
40 นายวัชระ บัวโฉม ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
41 นายพินิจนัย สิทธไทย ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
42 นายคณิน คำหล่อ ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
43 นายธนภัทร สร้อยอึ้ง ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
44 นายอัษฎาวุธ จำปานิล ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
45 นายนรวิชญ์ มุสิกาบัณฑิตย์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
46 นายณัฐดนัย คงมั่น ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
47 น.ส.ณัชพิมพ์ เหลืองอร่าม ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
48 นายธนวัฒน์ มะลิขาว ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
49 นายกฤษณุชา อ่วมสน ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
50 น.ส.ณัฐสินี นิมาภาศ ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
51 น.ส.สิรภัทร ศิรินาวี ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
52 นายจักริน อินทร์คำ ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
53 น.ส.นุจรี ศูนย์กลาง ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
54 น.ส.ชาลิสา อินทมาตย์ ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
55 นายพิพัฒน์พร มณีจันทร์ ป.ตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
56 นายวรวัฒน์ ไพศาลนันท์ ป.ตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
57 นายภูมิ ช้ินอินมน ู ป.ตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
58 นายสิงห์ขร กลางใจ ป.ตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
59 น.ส.วรัมพร อินทรา ป.ตรี การบัญชี  
60 น.ส.วิชาดา นามสิงห์ ป.ตรี การบัญชี  
61 น.ส.ยติยา ปรารมภ์ ป.ตรี การจัดการสำนักงาน  
62 นางลัดดา พิมพ์สกุลานนท ์ ป.ตรี การจัดการสำนักงาน  
63 น.ส.พัชราภรณ์ เลาวิลาศ ป.ตรี การตลาด  
64 นางณัชมน อำนวยชัย ป.ตรี การตลาด  
65 น.ส.อทิตยา ปิติชนกนันท ์ ป.ตรี การตลาด  
66 น.ส.กมลชนก สุขพอสม ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 



 
 

หน้า | - 48 -  
 

 

ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
67 น.ส.อนงค์นาถ จันอ้น ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
68 น.ส.สุมิตตา เจิมจันทึก ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
69 นายพิตตินันท์ เศร้าเครือ ป.ตรี อาหารและโภชนาการ  
70 นายวีรยุทธ เปลี่ยนสำโรง ป.ตรี อาหารและโภชนาการ  
71 น.ส.รติมา อิ่มไว ป.ตรี อาหารและโภชนาการ  
72 น.ส.ฐิติมา พั่วเหล็ก ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
73 นายวุฒิชัย แก้วกอง ป.ตรี วิจิตรศิลป์  
74 น.ส.กาญจนา จันทร์ปรุง ป.ตรี ออกแบบ  
75 นายปิยศักดิ์ ลักษณะโต ป.ตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
76 น.ส.กมลชนก สุทธิเชษฐ ์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
77 นายธีรยุทธ จันทร์ป้อม ป.ตรี ศิลปกรรมเซรามิก  
78 น.ส.ถิรดา กิมพิทักษ์ ป.ตรี  จนท.งานทะเบียน 
79 น.ส.ดวงรัตน์ เผือกหอม ป.ตรี  จนท.งานทะเบียน 
80 นางชลิตา พักเที่ยง ปวส.  จนท.งานทะเบียน 
81 น.ส.ชนาภัทร ช่ืนกมล ปวส.  จนท.งานทะเบียน 
82 น.ส.เบญจมาศ โพธิ์เต็ง ปวส.  จนท.งานการเงิน 
83 น.ส.พรพรรณ สุขใบ ปวส.  จนท.งานการเงิน 
84 น.ส.สุปราณี ลิ้มติ้ว ปวส.  จนท.งานการเงิน 
85 น.ส.สุทิศา อ่อนน้อม ปวส.  จนท.งานบัญชี 
86 น.ส.ณัฐนิชา จิตภูธโรจน์ ปวส.  จนท.งานบัญชี 
87 น.ส.จันทภา สุวรรณเกษ ปวช.  จนท.งานสารบรรณ 
88 น.ส.ศิรินรัตน์ นาคอ่อน ปวส.  จนท.งานสารบรรณ 
89 น.ส.โสรดา จันทรชิด ปวช.  จนท.งานประชาสัมพันธ์ 
90 น.ส.พรทิพย์ จันทร์สุข ปวส.  จนท.เอกสารการพิมพ์ 
91 นายมนตรี คุ่ยทับ ป.ตรี  จนท.งานบุคลากร 
92 น.ส.สราญรัตน์ รุ่งจำเริญ ป.ตรี  จนท.งานบุคลากร 
93 น.ส.ชุติกาญจน์ ปราบวงศา ป.ตรี  จนท.งานพัสดุ 
94 น.ส.พัชรี สังพง ปวส.  จนท.งานพัสดุ 
95 นายสุรพิชญ์ โพธิ์วิหค ปวส.  จนท.งานพัสดุ 
96 น.ส.บุษกร จารินทร์ ปวส.  จนท.งานพัสดุ 
97 น.ส.ชาลิสา พวงสุวรรณ์ ปวส.  จนท.งานพัสดุ 
98 น.ส.กาญจนา คล้อยวงศ์ ป.ตรี  จนท.สนง.อาชีวศึกษาจังหวัด 
99 น.ส.วริศณิชา สร้อยผาบ ป.ตรี  จนท.งานแนะแนว 
100 น.ส.อมรรัตน์ บันลือเสนาะ ป.ตรี  จนท.งานแนะแนว 
101 นายณัฏฐ์ อมรมนัสวรกุล ป.โท  จนท.งานปกครอง 
102 น.ส.ภัทรวดี รวมญาติ ปวส.  จนท.งานครูที่ปรึกษา 
103 นางพรทิพย์ ป้อมเชียงพิณ ม.6  จนท.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
104 น.ส.โสภิดา ชูสกุล ปวส.  จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
105 น.ส.อัญธิกา มีหวัง ปวส.  จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
106 นายขวัญสิริ เหมปาละ ปวส.  จนท.โครงการพิเศษ 
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ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
107 น.ส.ธาริณี บูรณารมย์ ป.ตรี  จนท.งานประกันคุณภาพ 
108 นางสุประภาดา จิรากร ปวส.  จนท.งานวางแผนและงบประมาณ 
109 น.ส.ธวรรณรัตน์ กาลพัฒน์ ป.ตรี  จนท.งานวางแผนและงบประมาณ 
110 น.ส.ภรัณภัทร บุญตนาชัย ป.ตรี  จนท.งานวิจัยนวัตกรรมฯ 
111 นายจตุพล ธีรากร ป.ตรี  จนท.งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
112 น.ส.ภณิดา สุทธิสาร ป.ตรี  จนท.งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
113 น.ส.นภาพร มาตำนาน ป.ตรี  จนท.งานส่งเสริมการค้าฯ 
114 น.ส.เสาวภา ครูศิริกุล ปวช.  จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
115 น.ส.ศุภาพิชญ์ ตั้งมณีกลุ ปวส.  จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
116 น.ส.นิตยา กะนีจิตร ป.ตรี  จนท.งานวัดผลและประเมินผล 
117 น.ส.อัญญารัตน์ อินทะวงค์ ปวส.  จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด 
118 น.ส.วริศราภรณ์ กฤษณเศรณีย์ ปวส.  จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
119 น.ส.สัญญาณี เรียมสายยศ ป.ตรี  จนท.งานสื่อการเรียนการสอน 
120 นางนิสา มีคุณสุต ปวส.  จนท.ฝ่ายวิชาการ 
121 น.ส.กมลชนก ขุนไชย ปวส.  จนท.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
122 นายประเสริฐ คลังสิน ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
123 นายประสิทธ์ิ บุตรษาแก้ว ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
124 นายไววิทย ์ แก้วมรกต ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
125 นายประพาส พุ่มสงวน ป.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
126 นายเวียงวัง สมศรี ม.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
127 นางนิจชนันท์ ธาระงาม ปวส.  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
128 นายภัคพล บุตตรียวุฒิ ม.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
129 นางประไพ ยิ้มศิริไส ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
130 นางสุรัสวดี ยศินทรางกูร ปวส.  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
131 นายนรากรณ์ สีหาเสนา ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
132 นางเสาะเตียง ศรีสถาพร ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
133 น.ส.นิภาพัตร รุ่งเรือง ป.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
134 นายฉัตรปิติ วงศ์ถิรเจตน์ ม.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
135 นายประชัน ชำนาญดง ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
136 น.ส.มนัญชยา เจิมเกิด ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
137 นางชลิตา อ่อนน่วม ป.4  จนท.ศูนย์อาหาร 
138 นางยุพา หมีสกุล ป.4  จนท.ศูนย์อาหาร 
139 นายสมชาย ชุ่มนาค ม.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
140 นางจอมขวัญ ใสยจิตร์ ม.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
141 น.ส.รัตนา ศรีสวัสดิ์ ป.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
142 นายประเสริฐ เรียมสายศ ม.3  จนท.ขับรถยนต์ 
143 นายพิชัยรัตน์ เรืองศรี ป.4  จนท.ขับรถยนต์ 
144 นายสุภชัย ชมชื่น ป.4  จนท.ขับรถยนต์ 
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ที ่ ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
145 นายชูชีพ จิตรดำรงค์ ป.ตรี  ยามรักษาการณ์ 
146 นายสำราญ มาเวหา ป.6  ยามรักษาการณ์ 
147 นายจันทร์ หมีสกุล ป.6  ยามรักษาการณ์ 
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ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2565 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา  

ระดับชั้น 
รวม

ทั้งสิ้น  
ปวช. ปวส. ป.ตรี 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 156 128 107 79 68     538 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 88 57 70        215 
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต       53 27     80 
- สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 10 23 16 20 23     92 
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 15 9 9 35 31     99 
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม       55 53     108 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 122 69 173 133 93     590 
- สาขาวิขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 109 90 99 90 84 10 19 501 
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 77 58 48 61 49     293 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40 43 47 18 22     170 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                 
- สาขาวิชาการบัญชี 94 69 99 106 95     463 
- สาขาวิชาการตลาด 64 45 50 52 50     261 
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 15 7 7 11 5     45 
- สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 6 10 7 24 30     77 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 144 100 116 67 59     486 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       80 80     160 
3. ประเภทวิชาคหกรรม                 
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 4 3 9 2 3     21 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 54 64 63 29 36     246 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 6             6 
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม                 
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 13 12 11         36 
- สาขาวิชาการออกแบบ 10 17 11 10 13     61 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 80 62 67         209 
- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 2 3 11 6       22 
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                 
- สาขาวิชาการโรงแรม 23 19 40 20 13     115 

รวมทั้งสิ้น 1,132 888 1,060 951 834 10 19 4,894 
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ส่วนที่  3 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
       

1. ประมาณการรายรับ   181,301,729  บาท 

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา    68,794,928  บาท  
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน   32,874,028  บาท   
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 35,920,900  บาท   
ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 ที่คาดว่าจะได้รับ  112,506,801  บาท  
          งบบุคลากร 56,701,272  บาท   
          งบดำเนินงาน       8,547,700  บาท   
          งบลงทุน   3,350,000  บาท   
          งบเงินอุดหนุน 40,238,429  บาท   
          งบรายจ่ายอื่น       3,669,400  บาท  

 
 

2. ประมาณการรายจ่าย   181,301,729  บาท 

         งบบุคลากร  56,701,272  บาท  
          - เงินเดือนข้าราชการ 49,263,540  บาท   
          - เงินวิทยฐานะ 3,395,704  บาท   
          - เงินประจำตำแหน่ง 1,432,813  บาท   
          - ค่าจ้างประจำ 992,100  บาท   
          - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,617,115  บาท   
         งบดำเนินงาน  8,547,700  บาท  
          - ค่าตอบแทน 4,350,000  บาท   
          - ค่าใช้สอย 245,722   บาท   
          - ค่าวัสด ุ 1,929,778   บาท   
          - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) 1,639,080   บาท   
          - โครงการตามภารกิจประจำ 383,120   บาท   
         งบลงทุน  3,350,000  บาท  
          - ค่าครุภัณฑ์ 
          - สิ่งก่อสร้าง 

3,350,000  บาท 
-     บาท 
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        งบเงินอุดหนุน 40,238,429  บาท 
          - ค่าจ้างชั่วคราว 14,040,000  บาท   
          - ค่าตอบแทน 3,986,780  บาท   
          - ค่าใช้สอย 1,917,903  บาท   
          - ค่าวัสด ุ 4,231,869  บาท   
          - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) 1,366,229  บาท   
          - ทุนเฉลิมราชกุมารี 
          - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
          - อุดหนุนการสร้างองค์ความรู้ 
            ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอด 
            เทคโนโลย ี

170,000  บาท 
  376,688  บาท   
288,000  บาท 

 
 

 

          - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาฯ   13,860,960  บาท   
       
        งบรายจ่ายอ่ืน 

  
3,669,400  บาท 

 

          - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 125,000  บาท   
          อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ    
          - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม 1,764,000  บาท   
            หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา    
            ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
          - โครงการขยายและยกระดับ 
            อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ 
            มาตรฐาน 
          - โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย 
            ประชาชน (สงกรานต์) 

 
500,000  บาท 

 
 

  48,000  บาท 

  

          - โครงการอาชีวะเทศกาลปีใหม่ 
          - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 
             คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
             Fix it Center 
          - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 
            คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
            Fix it Center (แบบถาวร) 
          - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน 
            โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนอำเภอ 
            สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
          - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า                           
          - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 

48,000  บาท 
100,000  บาท 

 
 

200,000  บาท 
 
 

100,000  บาท 
 
 

170,000  บาท 
379,200  บาท 

  

          - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ 235,200  บาท   
            คืนครูให้นักเรียน       
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        เงินรายได้สถานศึกษา  68,794,928  บาท  
          - ค่าจ้างชั่วคราว 9,000,000  บาท   
          - ค่าตอบแทน 8,063,220  บาท   
          - ค่าใช้สอย 10,366,375  บาท   
          - ค่าวัสด ุ 4,038,353  บาท   
          - ค่าสาธารณูปโภคข้ันต่ำ 4,560,091  บาท   
          - โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
          - สำรองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน  
  

23,364,220  บาท 
9,402,669  บาท 

  

    
    

 
   
 
 

 



1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

รวมท้ังส้ิน 1,594,100 67,546,152 185,000 288,000 69,613,252 496,000 183,120 1,764,000 500,000 170,000 39,780,429 42,893,549 68,794,928 181,301,729

- งบบุคลากร 56,701,272 56,701,272 14,040,000 14,040,000 9,000,000 79,741,272

เงินเดือนข้าราชการ 49,263,540 49,263,540 49,263,540

เงินวิทยฐานะ 3,395,704 3,395,704 3,395,704

เงินประจ าต าแหน่ง 1,432,813 1,432,813 1,432,813

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 992,100 992,100 992,100

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,617,115 1,617,115 1,617,115

ค่าจ้างช่ัวคราว - ครูพิเศษสอน 14,040,000 14,040,000 14,040,000

ค่าจ้างช่ัวคราว - เจ้าหน้าท่ี 9,000,000 9,000,000

- งบด าเนินงาน 1,114,900 7,049,680 -   -         -       8,164,580 -           -            -             -           -           11,502,781 11,502,781 27,028,039 46,695,400

     - ค่าตอบแทน -      4,350,000 -   -         -       4,350,000 -           -            -             -           -           3,986,780 3,986,780 8,063,220 16,400,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าสอนพิเศษ 4,350,000 4,350,000 3,289,940 3,289,940 6,860,060 14,500,000

ค่าตอบแทนธุรการภาคนอกเวลา 0 526,640 526,640 973,360 1,500,000

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 170,200 170,200 229,800 400,000

     - ค่าใช้สอย -      245,722 -   -         -       245,722 -           -            -             -           -           1,917,903 1,917,903 10,366,375 12,530,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 245,722 245,722 254,700 254,700 1,499,578 2,000,000

เงินสมทบประกันสังคม 702,000 702,000 338,000 1,040,000

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 70,000 70,000 230,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการเอกสารส่ิงพิมพ์ 61,203 61,203 78,797 140,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000 220,000 250,000

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ค่าซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชา 100,000 100,000 400,000 500,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 200,000 300,000

ค่าซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 600,000 600,000 3,400,000 4,000,000

จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 2,000,000 2,000,000

จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา 2,000,000 2,000,000

     - ค่าวัสดุ 1,114,900 814,878    -   -         -       1,929,778 -           -            -             -           -           4,231,869 4,231,869 4,038,353 10,200,000

วัสดุส านักงาน 200,000 200,000 359,579 359,579 440,421 1,000,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000 600,000 600,000

วัสดุไฟฟ้า 50,000 50,000 350,000 400,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000 570,000 600,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000 350,000 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 450,000 500,000

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

วัสดุก่อสร้าง 215,000 215,000 227,200 227,200 557,800 1,000,000

วัสดุยานพาหนะ 50,000 50,000 150,000 200,000

วัสดุฝึก 1,114,900 399,878 1,514,778 2,815,090 2,815,090 1,170,132 5,500,000

- ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -     1,639,080 -  -        -      1,639,080 -          -          -            -          -          1,366,229 1,366,229 4,560,091 7,565,400

ค่าโทรศัพท์ 935 935 39,065 40,000

ค่าน้ าประปา 0 240,000 240,000

ค่าไฟฟ้า 1,639,080 1,639,080 1,361,451 1,361,451 4,199,469 7,200,000

ค่าไปรษณีย์ 3,843 3,843 30,157 34,000

ค่าขยะมูลฝอย 0 50,400 50,400

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (โดเมนเนม) 1,000 1,000
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

- งบลงทุน -      3,350,000 -   -         -       3,350,000 -           -            -             -           -           -             -        -        3,350,000

     3.1 ครุภัณฑ์

ชุดปฏิบัติการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วย 3,350,000 3,350,000 3,350,000

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

- งบเงินอุดหนุน -            -       -   -         288,000 288,000 -           -            -             -           170,000        14,237,648 14,407,648 -        14,695,648

- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 376,688 376,688 376,688

- อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ

หุ่นยนต์

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 170,000 170,000 170,000

- อุดหนุนการสร้างองค์ความรู้ทางการ 288,000 288,000 288,000

อาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,479,360 1,479,360 1,479,360

  - ค่าหนังสือเรียนฟรี 6,432,000 6,432,000 6,432,000

  - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,894,400 2,894,400 2,894,400

  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,055,200 3,055,200 3,055,200

- งบรายจ่ายอ่ืน 379,200 405,200 -   -         -       784,400 496,000 125,000 1,764,000 500,000 -                  -             2,885,000 -        3,669,400

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 125,000 125,000 125,000

อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลัก 1,764,000 1,764,000 1,764,000

สูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 500,000 500,000 500,000

ทิวภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย 48,000 48,000 48,000

ประชาชน (สงกรานต์)

โครงการอาชีวะเทศกาลปีใหม่ 48,000 48,000 48,000

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 100,000 100,000 100,000

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชุน

Fix it Center

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 200,000 200,000 200,000

คุณภาพศูนย์ซ่อมน้างเพ่ือชุมชน 

(Fix it Center) แบบถาวร

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน 100,000 100,000 100,000

โรงเรียนต ารวจตระเวรชายแดนอ าเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

โครงการจ้างครูวิฃาชีพผู้ทรงคุณค่า 170,000 170,000 170,000

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 379,200 379,200 379,200

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 235,200 235,200 235,200

เพ่ือคืนครูให้นักเรียน

โครงการ 100,000 40,000 -   185,000 -       325,000 -                  58,120 -                   -           -           -                  58,120 23,364,220 23,747,340

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการจัดจ้างท าป้ายต้อนรับ นร. นศ. 4,500 4,500

ประจ าปีการศึกษา 2566

โครงการจัดจ้างท าป้ายรับสมัครนร. นศ. 7,500 7,500

ประจ าปีการศึกษา 2566

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ โครงการหลัก (15,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดซ้ือวัสดุงานการเงิน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานการเงิน

โครงการการพัฒนาศักยภาพของ 100,000 100,000 4,520 104,520

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ราชบุรี

โครงการการจัดซ้ือวัสุและเคร่ืองใช้ โครงการหลัก โครงการหลัก

ส านักงาน (88,382) (411,618)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือ 350,000 350,000

เตรียมการต่อเช่ือมให้กับหม้อแปลง

ไฟฟ้าอาคารแผนกข่างยนต์

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 480,000 480,000

อ านวยการ

โครงการพ่ีพบน้อง สัญจร การปฏิบัติ 5,000 5,000

งานด้าน GFMIS ให้กับวิทยาลัย

เครือข่ายใน อศจ.ราชบุรี

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

(เคร่ืองปร้ินเตอร์)

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน

ปีการศึกษา  2566

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ 287,751 287,751

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศในห้อง

งานทะเบียน

โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100,000 100,000

นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงการหลัก  (15,230)

โครงการหลัก (7,500)

โครงการหลัก (40,513)

โครงการหลัก (40,000)

โครงการหลัก  (11,323)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดท าคู่มือรับสมัครเข้าศึกษา 70,000 70,000

ต่อ ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู 325,000 325,000

และครูพิเศษสอนในการจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning

โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 280,000 280,000

ส านักงานในยุคดิจิตอลส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการ 80,000 80,000

การบริหารงานอาชีวศึกษา

โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 25,000 25,000

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ การประเมินผลการพัฒนางาน 15,000 15,000

ตามข้อตกลง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

โครงการวางท่อระบายน้ า (โรงจอดรถ

อาคาร 5)

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าหลัง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โครงการบ ารุงรักษาลิฟท์

โครงการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศในห้อง

ประชุมช้ัน 3

โครงการจัดท าหลังคาท่ีน่ังพักผ่อนหลัง

อาคารอ านวยการ

โครงการหลัก (495,000)

โครงการหลัก (250,000)

โครงการหลัก (100,000)

โครงการหลัก (62,600)

โครงการหลัก (498,995)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร

เทคนิคพ้ืนฐาน

โครงการซ่อมฝ้า-ดาดฟ้ากันน้ าร่ัว

อาคารเอนกประสงค์

โครงการก่อสร้างหลังคาท่ีน่ังพักผ่อน

หน้าศาลตา-ยาย

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก

โครงการจัดซ้ือถังขยะขนาด 120 ลิตร

โครงการจัดซ้ือโต๊ะท่ีน่ังของนักเรียน

นักศึกษา

โครงการก าจัดปลวก ภายในอาคาร 2

โครงการปรับปรุงห้องเรียน 226

โครงการปรับปรุงห้องพลานามัย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 8,000 8,000

ประจ าปีงบประมาณการศึกษา 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 330,600 330,600

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ

2566-2570

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 9,500 9,500

ประจ าปีงบประมาณ 2566

โครงการหลัก (144,000)

โครงการหลัก (110,000)

โครงการหลัก (165,000)

โครงการหลัก (50,000)

โครงการหลัก (60,000)

โครงการหลัก (40,000)

โครงการหลัก (40,000)

โครงการหลัก (82,644.48)

โครงการหลัก (391,474)

โครงการหลัก (450,000)

โครงการหลัก (194,098)

โครงการหลัก (120,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการอบรมการสร้างจิตส านึกในการ 29,120 29,120 29,120

เป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผน

ธุรกิจ

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 29,000 29,000 29,000

และประสบการณ์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการ

โครงการการประเมินผลการด าเนินงาน 35,000 35,000

ของศูยย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ

อศจ.

โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจ เพ่ือ 25,000 25,000

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์

การท าธุรกิจ

โครงการติดตามผลการด าเนินธุรกิจของ 1,400 1,400

ผู้เรียน การสร้างจิตส านึกภารเป็นผู้

ประกอบการ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุเพ่ือ

พัฒนาธุรกิจ RTC Young Bar

โครงการยกระดับและพัฒนาฐานข้อมูล 26,085 26,085

ภายในงานความร่วมมือ วิทยาลัย

เทคนิคราชบุรี

โครงการการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ 49,900 49,900

ร่วมมือและพิธีลงนามความร่วมมือภาย

ในประเทศ

โครงการหลัก (20,500)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ 30,400 30,400

ร่วมมือและพิธีลงนามกับต่างประเทศ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องงานประกัน

คุณภาพ

โครงการการด าเนินงานประกันคุณภาพ 15,900 15,900

การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการประชุมปฏิบัติการการประกัน 33,250 33,250

คุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการจัดท าข้อมูลส าหรับงาน 6,940 6,940

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โครงการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล 6,040 6,040

พ้ืนฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์บรการบ ารุง

รักษาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยฯ

โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบ 300,000 300,000

ไร้สายอินเทอร์เน็ตอาคาร 5

โครงการจัดประชุมรองผู้อ านวยการ 20,000 20,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ระดับ

อศจ.

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานส่งเสริม

ผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

โครงการหลัก (22,000)

โครงการหลัก (13,000)

โครงการหลัก (100,000)

โครงการหลัก (20,160)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียน

ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย

โครงการจัดซ้ือหุ่นโชว์เส้ือผ้านักเรียน

นักศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

และประกอบธุรกิจ

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 25,000 25,000

คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 35,000 35,000 35,000

คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 150,000 150,000 150000

คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

โครงการการประกวดโครงงาน 10,000 10,000

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาและสนับสนุนส่ิง 235,000 235,000

ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

โครงการจัดท าหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 120,000 120,000

โครงการจัดท าหุ่นยนต์อัตโนมัติในงาน 80,000 80,000

อุตสาหกรรม (Warehouse Robotics)

โครงการรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง 52,200 52,200

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการสัมมนาฝ่ายพัฒนากิจการ 65,500 65,500

นักเรียน นักศึกษา

โครงการจัดท าแผนและปฏิทินกิจกรรม

องค์การนักวิชาชีพฯ

โครงการหลัก (30,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (20,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (60,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดงานประชุมองค์การ

นักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

โครงการการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.

โครงการการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพฯ ระดับภาคและระดับชาติ

โครงการชมรมวิชาชีพ 93,300 93,300

โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 0

โครงการวันไหว้ครู 40,000 40,000

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 15,000 15,000

เทคนิคราชบุรี

โครงการประเพณีเดินข้ึนเขาไหว้พระ 49,440 49,440

สักการะ พระส่ีมุมเมืองคร้ังท่ี 2

โครงการจิตอาสา วันส าคัญของชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 25,000 25,000

มาจากพระราชด าริฯ

โครงการจัดท าอนุสรณ์รุ่น 479,000 479,000

โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน

โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียง

เคล่ือนท่ี

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล

อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 น้ิว

โครงการหลัก  (30,000)

โครงการหลัก  (10,800)

โครงการหลัก  (39,000)

กิจกรรมพัฒนผู้เรียน  (39,900)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (15,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (500,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (98,100)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (60,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (16,080)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (60,000)

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      หน้า 65



1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข้าค่าย 417,900 417,900

พักแรม ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมพ่ีเล้ียงลูกเสือเนตรนารี 0

วิสามัญ ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง 14,560 14,560

การลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา 0

โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน 27,400 27,400

โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 0

จังหวัดราชบุรี

โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 190,700 190,700

ภาคกลางเกมส์

โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 103,720 103,720

ระดับชาติ

โครงการวันลอยกระทง 49,460 49,460

โครงการรองรับการประเมินองค์การ

นักวิชาชีพฯ ระดับหน่วย

โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา

พระราชทาน

โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 15,000 15,000

การเรียนส าหรับนักเรียนเกรดต่ ากว่า

เกณฑ์

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 40,000 40,000 40,000

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการหลัก (5,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (148,100)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (60,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (34,300)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (187,300)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (100,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (16,080)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (10,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (37,620)

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      หน้า 66



1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการประชุมสัมมนาครูท่ีปรึกษา 1,500 1,500

แต่ละช้ันปี

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นักศึกษา  (เงินสมาคม)

โครงการจัดท าระบบการดูแลนักเรียน 495,000 495,000

นักศึกษา เทอม 1/2566

โครงการาจัดท าระบบการดูแลนักเรียน 495,000 495,000

นักศึกษา เทอม 2/2565

โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงาน

โครงการติดต้ังเคร่ืองท าน้ าเย็นบริเวณ

ศูนย์อาหารและหน้าห้องพยาบาล

โครงการสวัสดิการสุขภาพอนามัย

นักเรียน นักศึกษา

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 1,000 1,000

ของครูและเจ้าหน้าท่ี

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 622,000 622,000

(ภาคเรียนท่ี 2/65)

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 824,000 824,000

(ภาคเรียนท่ี 1/66)

โครงการ ToBe Number One

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการบุคลิกภาพดีด้วย To Be 0

Number One

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานชมรม 20,000 20,000

To Be Number One วท.ราชบุรี

เงินสมาคม  (160,500)

โครงการหลัก (10,000)

โครงการหลัก (135,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (100,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (100,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (16,160)

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      หน้า 67



1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ชมรมฯ

โครงการจัดต้ังชมรมดนตรี วิทยาลัย 100,000 100,000

เทคนิคราชบุรี

โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 500,000 500,000

(Open House)

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 12,000 12,000

โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน 8,000 8,000

ประกอบการท่ีมีต่อนักเรียน นักศึกษา

โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ 3,000 3,000

โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา 4,500 4,500

โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 440,000 440,000

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 124,430 124,430

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 130,000 130,000

ประจ าปีการศึกษา 2566

ฝ่ายวิชาการ

โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบ 58,200 58,200

อินเทอร์เน็ตห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา

อังกฤษด้วยตนเอง

โครงการจัดซ้ือหูฟัง 19,500 19,500

โครงการจัดหาเก้าอ้ีนวม 24,000 24,000

โครงการติดต้ังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 70,000 70,000

ไร้สาย อาคาร 13 คอมพิวเตอร์กราฟิก

โครงการหลัก (6,152)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (6,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (58,860)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (10,000)

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      หน้า 68



1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เย็น เคร่ืองป่ัน

น้ าผลไม้ และเตาแก๊ส

โครงการฝึกประสบการณ์ในรายวิชา 40,000 40,000

ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีและการแต่งหน้าเค้ก

ในเทศกาลปีใหม่ 2566

โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 55,000 55,000

และระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 18 50,000 50,000

(แผนกวิชาช่างเทคนิสถาปัตยกรรม)

โครงการเพ่ิมไฟส่องสว่างห้องปฏิบัติการ 20,000 20,000

งานปูน

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ 250,000 250,000

พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค

และชาติ ปีการศึกษา 2565

โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 50,000 50,000

โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจ าปี 30,000 30,000

การศึกษา 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม 120,000 120,000

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

โครงการปรับปรุงห้องเรียน EP.423 53,500 53,500

โครงการสแตนด้ี ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ 5,000 5,000

เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาศิลปกรรม

เซรามิก

โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 5,000 5,000

การผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการหลัก  (40,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 

Computer Notebook

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

โครงการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานออกแบบเขียนแบบ

โครงการความร่วมมือจัดส่งนักเรียน 10,000 10,000

นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการจัด 25,000 25,000

การศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการการประชุมสัมมนาการจัดการ 10,000 10,000

เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการการประกวดโครงงานวิทยา 10,000 10,000

ศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์

อิงค์เจ็ท

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 15,000 15,000

ภาษาจีนกลางเพ่ือการส่ือสารระดับต้น

โครงการกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ค่าย

ภาษาจีน  (Chinese Camp)

โครงการสานสัมพันธ์ไทย-จีน และ 100,000 100,000

ศึกษาดูงาน

โครงการปรับปรุงกระดานและซ่อมโต๊ะ 39,590 39,590

ปฏิบัติงาน  (4 ห้องเรียน)

โครงการหลัก (22,000)

โครงการหลัก (50,000)

โครงการหลัก (450,000)

โครงการหลัก  (7,500)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (38,960)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดหา RAM เพ่ือเพ่ิมความ

สามารถให้กับคอมพิวเตอร์ Notbook

โครงการจัดจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าสาย 82,064 82,064

LAN ย้ายระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเอกสาร

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ

ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปรับ

อากาศห้องเรียนนิวเมติกส์แผนกวิชา

ช่างกลโรงงาน

โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงาน 200,000 200,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 67,320 67,320

ก าลังภายในแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

โครงการปรับเปล่ียนชุดกุญแจล็อกบาน 1,500 1,500

ประตูห้องเรียนฝึกปฏิบัติการแขนกล

และห้องควบคุมชุดปฏิบัติการแขนกล

โครงการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตภายใน 14,600 14,600

ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการแขนกล

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี 39,000 39,000

ดี (LED TV) แบบ Smart TV 55 น้ิว

โครงการอนุมัติผลการเรียน 8,000 8,000

โครงการด าเนินการทดสอบความรู้ ความ 100,000 100,000

สามารถทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

ปีการศึกษา 2566

โครงการหลัก  (80,000)

โครงการหลัก  (67,600)

โครงการหลัก  (20,000)

โครงการหลัก  (80,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (20,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 5,000 5,000

โครงการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 50,000 50,000

วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการสอบนักธรรม 5,000 5,000

โครงการทดสอบความสามารถทาง 25,000 25,000

ภาษาอังกฤษ CCEFR1 ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมการใช้และบ ารุงรักษา 5,000 5,000

จักรเย็บผ้า

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเชิญวิทยากร 5,000 5,000

มาให้ความรู้เร่ืองการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ช้ันวางสินค้า

ขนาดกลาง Micro Rack

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงาน 28,900 28,900

บริการให้ภัตตาคารและร้านอาหารตาม

มาตรฐานสากล

โครงการ RTCyoung bar 50,000 50,000

โครงการก้ันผนังห้องปฏิบัติการ (ตึกใหม่) 320,000 320,000

โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 40,000 40,000

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือ 994,100 994,100

การเรียนการสอน

โครงการสัมมนาการตลาด

โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจร ติดต้ังในห้อง

เรียน 225 และห้องเรียนทวารวดี 3

โครงการหลัก (6,000)

โครงการหลัก  (18,000)

โครงการหลัก (20,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวัน 10,000 10,000

สุนทรภู่

โครงการพัฒนาหมวดวิชาภาษาไทย 6,400 6,400

โครงการอบรมการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล 5,000 5,000

โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์เอกสาร

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี 39,000 39,000

ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 น้ิว

โครงการค่าสอนและธุรการ 689,560 689,560

โครงการสอบโครงการวิชาชีพ 1,000 1,000

โครงการสอบระดับปริญญาตรี 15,000 15,000

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ 2,000 2,000

ปริญญาตรี ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โครงการจิตอาสาเพ่ือชุมชน 5,000 5,000

โครงการสัมมนาการเรียนการสอน 10,000 10,000

ระหว่างนักศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการระดับปริญญาตรี

โครงการแนะแนว และประชาสัมพันธ์ 5,000 5,000

หลักสูตรปริญญาตรี

โครงการซ้อมย่อยการรับพระราชทาน 3,000 3,000

ปริญญาตรี ระดับวิทยาลัยและระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

โครงการหลัก (40,000)

โครงการหลัก (7,500)

โครงการหลัก (8,000)
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1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด เงินรายได้ รวมเงินท้ังส้ิน

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ทางการ การศึกษาต้ังแต่ รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ อาชีวศึกษาและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ วิชาชีพ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ 3,000 3,000
ปริญญาตรี
โครงการปรับปรุงหลักสูตร 15,000 15,000
โครงการตามวัตถุประสงค์ 10,634,090 10,634,090
- ส ารองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 9,402,669 9,402,669

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี      หน้า 74
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