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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นี้ 

ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพและเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และภาระหลักใน        
การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นให้ความรู้และเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา       
และบุคคลทั่วไป ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ตรงตาม      
ความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและนอกประเทศ 

วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร งานวิชาการ ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้นำสังคม  โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2566   ขึ้นเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็น    
ตามกรอบวิทยาลัยฯ สนองนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษาใช้ดำเนินงานตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไป  ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐแลเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ 
นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการวางแผนจัดการบริหาร
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ตามหลักการแนวทางของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังปรากฏในเอกสารฉบับน้ี 
 
 
 
 
       ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
       วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
               

 



 

 

ข 

สารบัญ 
 
                                          เรื่อง/รายการ                                                หน้า 
 

คำนำ                                                                                                        ก 
สารบัญ                     ข      
ส่วนที่ 1 บทนำ  
 - ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580       1 
 - นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566   10 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   16 
 - นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 18 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
 - ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลกัษณ์/เอกลักษณ์      22 
 - จดุเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น      23 
 - กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา        25 
 - ประวตัิความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานศึกษา     26 
 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา      28 
 - ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา        29 
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา       34 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ     
 - สรุปผลการใช้จ่าย ปีทีผ่่านมา         36 
 - ประมาณการรายรับ – รายจา่ย ของสถานศึกษา ปี 2566     38 
 - สรุปงบหน้ารายจ่าย ปงีบประมาณ พ.ศ.2566      40 
 
 ภาคผนวก 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติราชการ ปะจำปีงบประมาณ 2566 
  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
   
 
 
 
 
 



1 
 

ส่วนที่1 
บทนำ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้ างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยูด่ีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครฐั 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ 
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ และ              
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบ
บูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน  ความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ  

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและ 
ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง   แบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม      
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศ ในมิติอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและ
องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ        
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายไดแ้ละ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการ
ผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย  (3) เกษตรชีวภาพ      
(4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ       
(2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์     
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย      
(1) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย (3) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ำ และ (4) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม ่และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค 
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 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและ

จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส เข้าถึง
ข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบัน
ทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ   
(7) การส่งเสริม ใหค้นไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัยประกอบด้วย     
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ 
ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น
พลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับ
ศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้ เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
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โลก (6) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ งสื่อ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) 
การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) การ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ (5) การ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  โดย (1) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ 
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (1) การส่งเสริม
การออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
กำลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนา บุคลากรด้าน
การกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่สำคัญที่ให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ  ไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน  การ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถงึ    

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร      
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน       
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่  
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1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก        
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิต
ภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ  และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทาง
สังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้าง ความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัด
ในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บน
ฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่  

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ 
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (3) สร้างการ มีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่  เป็นตัวตั้งใน
การกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสูค่วามยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  
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1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นกำเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำล่าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น 
องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ  

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ มุ่งเนน้ ความเป็นเมืองที่เติบ 
โตอย่างต่อเน่ือง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมแลอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ  และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่ เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

 5. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิง
ลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด    
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตย สิ่ งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่ อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนด
อนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมี ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ  มาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  สาธารณะของภาครัฐ          
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ      
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน 
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) ส่งเสริม
การกระจายอ่านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง 
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากร
ภาครัฐยดึค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
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6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเทา่ท่ีจ้าเป็น โดย(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของ
การค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

เน่ืองจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ทุกคนต้อง
ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ NEW NORMAL จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้
มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561    

– 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ใน
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก      
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

นอกจากนี้  ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง            
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทย          
มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งใน
ด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และ     
มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรดัการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไวว้างใจให้กับ
สังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมติิ กระทรวงศึกษาธิการจงึได้กำหนดหลักการ
สำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี ้
 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานนำ
รูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร ประชาชน
และประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และ
แสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (BEST PRACTICE) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
หาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้าง
สมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 

2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง (ACTIVE LEARNING) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  ผ่านแพลตฟอร์ม
และห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้น
เรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้
นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทั ลและภาษาคอมพิวเตอร์ (CODING) สำหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย เพื่ อรองรับ               
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของ
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน 

2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (FINANCIAL LITERACY) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่
สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
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2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้
บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่ม
ผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ ผู้เรียนและประชาชนสามารถมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (CREDIT BANK) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETS ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (HOME SCHOOL) และการเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลัก (HOME–BASED LEARNING) 
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (MODULAR SYSTEM) มีการบูร
ณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบ
ทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (BLOCK COURSE) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้  (CREDIT BANK) 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะกำลังคนตาม
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึ กษา (EXCELLENT 
CENTER) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ RE-SKILL UP-SKILL และ NEW 
SKILL เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่จำเป็น
ในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐาน
สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (ENGLISH COMPETENCY) 
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4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ START UP) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (SMART FARMER) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (YOUNG SMART FARMER)   
ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอื่น 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการ
เรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (CREDIT BANK) ได้ 
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  PERFORMANCE 
APPRAISAL (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ DIGITAL PERFORMANCE APPRAISAL (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิทัล (DIGITAL COMPETENCY) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไกหลัก ใน
การดำเนินงาน (DIGITALIZE PROCESS) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (SHARING DATA) การส่งเสริมความ
ร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
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6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่
เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งและ
สายงานต่าง ๆ 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการจดัทำแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สูก่ารปฏิบัติระดับพื้นที ่ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นทีห่รือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแกไ้ขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตดิตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ตามลำดับ 

4. สำหรับภารกจิของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร ์(Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่กอ่นแล้ว  หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการ
เกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชวีศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชพีสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทัว่ถึง ตอ่เน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชวีศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนาการจดัการอาชีวศกึษา และการฝึกอบรม

วิชาชพี 
6. วิจัย สร้างนวตักรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพฒันาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชวีศึกษาใหม้ีศักยภาพสูงข้ึนและมีความกา้วหน้าในวชิาชพี 
 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” 
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.1 ขับเคลื่อนการดำเนนิงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of  
Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการอาชีวศกึษา 
(Excellent Center) เพื่อการพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)           
และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-Skill          
และการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career& Entrepreneurship 
Center : CEC) 1.3 สรา้งความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 
การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศกึษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในภาพรวมของจังหวัด โดยใช้ Big Data 
กำลังคนในพื้นที ่สอดคลอ้งตามความต้องการกำลังคนและทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวภิาคีเขตพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพอาชวีศึกษาแบบ            
องค์รวมโดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน 
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2.3 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วย การเรียนรู้ 
(Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job) 
2.4 พัฒนาทกัษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง มีศักยภาพใน 
การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลคา่เพิม่ทางเศรษฐกิจ รองรับมาตรฐานอาชพีผู้สำเรจ็อาชีวศึกษา 
2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาดา้นอาชวีศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม               
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
2.6 พัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรอาชวีศึกษา ให้มสีมรรถนะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในสถานประกอบการ
ปัจจุบัน การใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทีท่นัสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 
2.7 ยกระดับการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนอาชพีที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนำหน่วยกิตไปใชใ้นการศกึษาต่อสายอาชีพหรือนำไปสู่
การประกอบอาชีพได้ 
2.8 ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fixit Center) และเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น      
ช่างอาชวีะ “ช่างพันธุ ์R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้เข้าถึงและครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 
 

ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ 
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาค ี
4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นทำงานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความรว่มมือ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

“ยึดหลักธรรมมาภิบาล    บริหารงานประจำ 

นำภาพลักษณท์ี่ด ี   ใช้เทคโนโลยบีริหาร 

ประสานเครือข่าย    ขยายทวิภาค ี

ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่  หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

เย่ียมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า พัฒนาบุคลากรสู่
ความสำเรจ็” 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ 
สำนักนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา| สอศ. | กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 วิสัยทัศน์  
 “ผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศกึษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ” 
 แนวคิด 
 “ประเทศไทย มั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ” 
 จุดเน้นหลัก  
 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชวีศึกษา เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง
เป็นหลักในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (อาชวีะพร้อม การศกึษาพร้อม ประเทศ
ไทยเดินหน้า) 
 

 7 นโยบายเร่งด่วน 
1. ยกระดับอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
2. ยกระดับโครงการอาชวีะอยูป่ระจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
3. ขับเคลื่อนโครงการทวิภาคีแนวใหม่ 
4. ขับเคลือ่นศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 
5. ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ. 
6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง 
7. สร้างภาพลักษณ์อาชีวศกึษา 

 

 5 นโยบายหลัก 
1. ยกระดับคุณภาพอาชวีศกึษารัฐและเอกชน (Quality) 
2. ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศกึษารฐัและเอกชน                       

(Re-branding) 
3. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชวีศึกษา (Equity) 
4. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ (Efficiency) 
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 1.ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารฐัและเอกชน 
  1.1 นำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชวีศึกษา 
  1.2 เสริมสรา้งอัตลักษณแ์ละความเข้มแข็งที่โดดเด่นของสถานศึกษารัฐและเอกชนแต่ละประเภท
และรวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษา (1 สถานศกึษา 1 จุดเด่น) 
  1.3 ขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศกึษา (Excellent Center) และศนูย์
บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชวีศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking 
Management : CVM) 
  1.4 ยกระดับคุณภาพหลกัสูตรอาชีวศกึษาที่ยดึโยงกับมาตรฐานอาชพี มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
  1.5 ปรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนรู้อาชีพ (Module) และการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ (Work 
Based Learning) ภายใต้หลักคิด “ลดเวลาเรียนทฤษฏี เพิ่มเวลาฝึกประสบการณ์”  
  1.6 พัฒนาครูและบุคลากรอาชวีศึกษารัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะในการจัดการอาชีวศึกษาอยา่งมี
คณุภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  1.7 ขยายและยกระดับคณุภาพการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี(มุ้งเป้าทวิภาคี 50%) 
  1.8 การจดัการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้ง Soft Skill และ Hard Skill โยยดึหลัก “คุณธรรม
นำทักษะอาชีพ” 
  1.9 พัฒนาทกัษะทางภาษาและดิจิทัลให้กับคร ูบคุลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  1.10 เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่กำลังคนสมรรถนะสูง ด้วยการสร้างผลงานสรา้งสรรค์ งานวิจัย และ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา 

1.12 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  1.12 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  1.13 พัฒนาสื่อและครุภณัฑ์การศึกษาทีท่ันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาปัจจบุันและอนาคต 
 

 2. ยกระดับความรว่มมอื และสร้างภาพลักษณอ์าชีวศึกษารัฐและเอกชน 
  2.1 พัฒนาและสรา้งแรงจูงใจในการทำความรว่มมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือใน
การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงและการผลติและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้ตอบโจทย์ประเทศ 
  2.2 สรา้งความเข็มแข็งภาคีเครือข่ายความรว่มมือคุณภาพสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา 
  2.3 สรา้งความเข็มแข็งให้กับ อ.กรอ.อศ.เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ
การจดัการอาชีวศกึษา 
  2.4 เสริมสรา้งภาพลักษณ์ คุณค่าอาชีวศึกษาและจิตอาสา ดว้ยแนวคิด “อาชีวศะ ช่วยประชาชน” 
และประชาสัมพันธ์เชิงรกุอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและหลากหลายช่องทาง 
  2.5 นำหลักการ Soft Power มาเป็นกลไกในการสื่อสารอาชวีศึกษาสู่สังคม 
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  2.6 พลิกโฉมภาพลักษณอ์าชีวศึกษาดว้ยการบูรณาการนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ และองค์ความรู้
อาชีวศึกษาสู่ชมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ (OVEC Show & Share) 
  2.7 เผยแพร่ผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการอาชีวศกึษาในมติิต่าง ๆ สู่สาธารณะ ผา่น
รายการ R-Channel 
  2.8 ยกระดับและให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน  
 

 3. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา 
  3.1 สรา้งโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการอาชีวศกึษาดว้ย โครงการทวศิึกษาแนวใหม ่
  3.2 เสริมสรา้งความเข้มแข็งและต่อเน่ืองให้กับโครงการอาชวีะอยู่ประจำ เรียนฟร ีมีอาชพี และ
โครงการอาชีวศึกษาสรา้งช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดีบอาชีวสึกษา อยา่งทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน และจัดการอาชีวศกึษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการเชิงพืน้ที่ในทุกรูปแบบ 
  3.4 ขับเคลื่อนระบบการอาชีวศึกษาให้เอื้อต่อผู้เรยีนทุกกลุ่มเป้าหมายและช่วงวัยการจดัการ
อาชีวศึกษาให้เป็นระบบเปิด Open Entry Open Exit โดยให้ความสำคญักับระบบสะสมเทียบโอนและธนาคาร 
หน่วยกิจ (Credit bank) 

3.5 ขับเคลื่อนการต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skilling Re-skilling New Skill) ด้วย
ระบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย 

3.6 ขยายและยกระดับคณุภาพการจดัการอาชีวศกึษาสำหรับผู้มีความต้องการและจำเป็นพิเศษ 
และผู้สูงวัย 

 

4. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย 
  4.1 จัดตั้งและขับเคลื่อนกำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย (OVEC Safety Center) ทั้งในระดับ สอศ.

และนอกสถานศึกษา 
  4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้มข้นและมีประประสิทธิภาพ 
  4.3 สรา้งวิทยาลัยอาชวีศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” 
  4.4 สรา้งความร่วมมอืกบัสาธารณสุข (สธ.) ในพืน้ที่ เพื่อสร้าง “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย” 
  4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อวท./อกท. เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
  4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ และพหุปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงการ

ปลุกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
  4.7 ส่งเสริมการนำองค์ความรู ้งานวจิัย และการใช้นวัตกรรมอาชีวศกึษาเพื่อความปลอดภัยใน

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ 
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 สรา้งพลังร่วมภายใน สอศ. ที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับส่วนกลางระดับพื้นที่ “OVEC One Team” 
  5.2 สรา้งค่านิยมองค์กร “OVEC” 

5.3 ขับเคลื่อนและบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
5.4 ยกระดบัการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ 

ITA รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกรบริหารจดัการในทุกกระบวนการปฏิบตัิงาน 
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการอาชวีศึกษา 
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุสการพัฒนาคุณภาพชวีิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากร

อาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
5.7 นำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศกึษาและการบริหารจัดการ 
5.8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน (Single Data) และสามารถเชื่อมโยงกัน                 

(Link Data) 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพวารนิชำราบ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา 
 “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เป่ียมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ” 
 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

 วิทยาลัยการอาชพีวารินชำราบ  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศกึษา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

.     พันธกิจ  (MISSION)   
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทัว่ถึง  เสมอภาคและเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือกับชุมชนและสังคม  ให้มีส่วนร่วมในการฝกึอาชพี 
5. ส่งเสริมและพัฒนางานวจิัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชพีและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
6.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  เพื่อความเป็นเลิศและก้าวหน้าในวิชาชพี 

 
       เป้าประสงค์ 
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ             
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ   ทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งประเทศ  อันจะเป็น
การเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 
 
      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ เก่ง ดี  มีงานทำ ” 
 
      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ สถานศึกษา 5 ส.” 
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชพีระยะสัน้ 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชวีศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม 
5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจดัการอาชีวศกึษาทวิภาคี 
6.  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบประเมินปีการศึกษา 2564) ได้ผลการประเมิน ระดับ 4 ดาว                   
คะแนน 90.28 ได้ลำดับที่ 6 

2. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (เดี่ยวแคน) รองชนะเลิศอันดับที่  2    
ระดับเหรียญเงิน 

รางวัลระดับอาชีวศึกษา  
1. สถานศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่ขับเคลือนส่ งเสริมคุณธรรมด้วยพลัง “บวร” โดย

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจังหวัดอุบลราชธานี 
2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบประเมินปีการศึกษา 2564) ได้ผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว                   
คะแนนร้อยละ 92.86  ได้ลำดับที่ 8  

3. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (เดี่ยวแคน) ชนะเลิศอันดับที่  ๑       
(เหรียญทอง) 

4. รางวัลระดับเหรียญเงิน อุปกรณ์ดักจับแมลงวัน การประเมินสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม ่“นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” 

5. รางวัลระดับเหรียญเงิน เครื่องบดอาหารสัตว์ขนาดเลก็ การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
“นวัตกรรมอาชวีศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” 

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน โคมไฟจากกะลามะพร้าว  การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
“นวัตกรรมอาชวีศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” 

7. รางวัลระดับเหรียญเงิน คุกกี้ไอศกรีม การประเมนิสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน”” 
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รางวัลผู้บริหารและครู  
ระดับชาติ 

1. นางสุวนิจ  สุริยพันตร ี รางวัลเชิดชู้กียรติคณุแผ่นดิน “แม่ของแผ่นดิน” ผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการเทิดพระเกียรตอิงค์ราชัน โดย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 

ระดับจังหวัด 
1. นางพิศมัย นิตศิักดิ ์ศิษยเ์ก่าดีเด่น ดา้นการบริหารสถานศึกษา โดย สมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประจำปี 2565 
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กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่1  สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
มาตรการที่ 1 สรา้งมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 

     มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค ี
      มาตรการที่ 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลติและพัฒนากำลังคนทกุระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขา 
                            วชิาชีพ 
     มาตรการที่ 4 งานวจิัยและสร้างองค์ความรู ้ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
      มาตรการที่ 5 เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
     มาตรการที่ 1 สรา้งความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 
     มาตรการที่ 2  ขยายโอกาสทางการศกึษาวชิาชพีและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     มาตรการที่ 3  จดักองทนุกู้ยืมเพื่อการศกึษา 
     มาตรการที่ 4  ส่งเสริมการสรา้งรายได ้ระหวา่งเรียน 
     มาตรการที่ 5  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
    มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ไดม้าตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
    มาตรการที่ 2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
    มาตรการที่ 3  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทกุภาคส่วน 
    มาตรการที่ 1  พัฒนาศนูย์กำลังคนอาชวีศึกษา 
    มาตรการที่ 2  ส่งเสริมความรว่มมือการผลิตกำลงัคนด้านอาชวีศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนอง 
                            ภาคอุตสาหกรรม/พณิชยกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    มาตรการที่ 3  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชพีให้ชุมชน  
                             สถานประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ข้อมูลชื่อสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวารนิชำราบ 

 
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จดัตั้งข้ึนเมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณทีด่ินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชมุชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มพีื้นที่ 44 ไร่   
51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชวีศึกษาอุบลราชธาน ี  สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวดัอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและ
ระยะทางห่างจากที่วา่การอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหวา่งจังหวัด   อำเภอ  
และวิทยาลัยฯ  สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ   
ยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย 
            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตั้งอยู่เลขที่ 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลกัษณ์     
ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวดัอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34190    
หมายเลขโทรศัพท์  045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087 
Website : http://www.warinice.ac.th        
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลยัการอาชีพวารินชำราบ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Warinchamrap Industrial and Community Education 
 ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 187 หมู่ที่ 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 โทรศัพท์ โทร. 045-854086 
 โทรสาร  โทร. 045-854087 
 เว็บไซต ์ www.warinice.ac.th 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 

http://www.warinice.ac.th/
http://www.warinice.ac.th/
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 เน้ือที่ของสถานศึกษา 44 ไร่  51 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 13 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  58   ห้อง  ได้แก ่

1. อาคารฝึกงานชา่งอุตสาหกรรม 3 ชั้น จำนวน  1  หลัง  19   ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น  จำนวน  1  หลัง  23   ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้นเดียว จำนวน  1  หลัง    9   ห้อง 
4. อาคารอำนวยการชั่วคราว  ชั้นเดียว จำนวน  1  หลัง    2   ห้อง 
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ชั้น  จำนวน  1  หลัง    4   ห้อง 
6. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน ชั้นเดียว  จำนวน  1  หลัง    1   ห้อง 
7. อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
8. บ้านพักผู้บริหารชัว่คราว ชั้นเดียว  จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
9. บ้านพักครูชัว่คราว ชั้นเดียว  จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง 
10. โรงจอดรถยนต ์    จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์  จำนวน  1  หลัง     -   ห้อง 
12. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน  2  หลัง    -   ห้อง 
13. โดมอเนกประสงค ์   จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 

 
 

สีประจำวิทยาลัย    :   สีกรมท่า -  สีเหลือง  
             สีกรมท่า   หมายถึง   มีความเข้มแข็งอดทน มีความรูค้วามสามารถทั้งในดา้นวิชาการและวิชาชพี 
             สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม จรยิธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชชัวาล 
 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย    :   ต้นพะยอม 
 
วัดประจำวิทยาลัย   :  วัดหนองป่าพง  และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ) 
 
 
 
 
 
 
  
       สัญลักษณ์ประจำ          สีประจำวิทยาลัย      ดอกไม้ประจำวิทยาลยั 
            วิทยาลัย                   สีกรมท่า-สีเหลือง     ดอกพะยอม 
 

สีเหลือง 

สีกรมท่า 



 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
นางสุวนจิ  สุริยพันตร ี

 

คณะกรรมการวิทยาลยั 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวลักษณารีย์  เงินบำรุง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายศศิพงษ์  เงินบำรุง 

    แผนภูมิโครงสรา้งการบริหาร 
     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ                                                                                                                                                                                                                  

 

   

  
   

 

 
 

                                            

 
  
 
 

      
   

     
  
 

      
      
  

   
  
   

 
 
                       

        

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางพิศมัย  นิติศักดิ ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
นายธนกร  อ่อนละมัย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นายพุฒวัฒน์  กันยะกาญจน์ 

 
งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาววิบูลย์  สกุลพล 

งานบุคลากร 
นางสาวดวงกมล ศรีบุรี 

งานการเงิน 
นางสาวนิรมล  ศรีสุข 

งานบัญชี 
นางสาวศนัศนีย์  ลาพรมมา 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห์ 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานความร่วมมือ 
นางสาวศุภรักษ์  บุญสาง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอธิตญาภรณ์  ดาโรจน์ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายศิวะลักษณ์  คำพุ 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวปวิตรา มังพรมมา 

งานอาคารสถานที่ 
นายธวัชชัย  สุขเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายธฤบดี  อ่อนน้อม) 
) 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นางสาวลำใย นียาทองหลาง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวยลธิดา โกลี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางศริษา สาระวัล 

งานทะเบียน 
นางสาวนฤมล  จันทรเสนา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวยศวดี  คำงาม 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายธฤบดี  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายจำรัส  ชนะสิงห์) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางสาวนิรมล  สรีสุข) 

แผนกวิชาการตลาด (นางสาวลำไย นียาทองหลาง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 
 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสุริยา  พิจารณ์ 

28 

แผนกวิชาการโรงแรม (นายกฤษดา กุลโชติ) 
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  ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารนิชำราบ 

  อัตรากำลัง ปี 2565    ข้อมูล ณ วันที่  13 กันยายน 2564 
     ผูใ้ห้ข้อมูล งานบุคลากร 
 

อัตรากำลังของ วิทยาลยัการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น  66    คน 
 

  ก.ข้าราชการ   20  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการคร ู  15 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข. ลูกจ้างประจำ     คน 
   1. ทำหน้าที่สอน  - คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
  ค. พนักงานราชการ  9  คน 
   1. ทำหน้าที่สอน  9 คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว  37  คน 
   1. ทำหน้าที่สอน  16 คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน 21 คน 
 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง มาช่วยราชการ             -             คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลกูจ้าง ไปช่วยราชการ             -             คน 
 

 
  ช. มีอัตราวา่ง  ไม่มีคนครอง -  คน 
   1. ข้าราชการ  -    คน 
   2. ลูกจา้งประจำ  -  คน 
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 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 66 คน 
  

ก. ผู้บริหาร+ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน  รวม 
 
- ตำ่กวา่ ม.6  - คน   7 คน   7 คน 
- ปวช./ม.6  - คน   - คน   - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตร ี - คน   11 คน   11 คน 
- ปริญญาตร ี  36 คน   3 คน   39 คน 
- ปริญญาโท  9 คน   - คน   9 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 45 คน  รวม 21 คน  รวม 66 คน
    
 

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จา้งด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จา้งด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จา้งด้วยงบเงินอุดหนุน  16 คน   21 คน   37 คน 
- จา้งด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จา้งด้วยเงินอื่นๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 16 คน  รวม 21 คน  รวม 37 คน 
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ผู้บริหาร 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
1. นางสุวนิจ        สุริยพันตร ี ปริญญาโท ค.ศ. 2 ผู้อำนวยการ 
2. นางชื่นจติ        เดชโยธิน ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานฯ 
3. นายพุฒวิัฒน์    กันยะกาญจน ์ ปริญญาโท ค.ศ. 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

4. นางพิศมัย       นิติศกัดิ ์ ปริญญาโท ค.ศ. 3 รองผู้อำนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากร 
5. นายธนกร        อ่อนละมัย ปริญญาโท ค.ศ. 3 รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการฯ 

 
ข้าราชการคร ู  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง แผนกวิชา 
1. นายธวัชชัย           สุขเกษม ปริญญาตร ี ค.ศ. 3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
2. นางสาวกาญจนา    ศลีให้อยู่สุข ปริญญาโท ค.ศ. 2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
3. นางธันยพร           บุญเย็น ปริญญาโท ค.ศ. 3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
4. นายสันต ิ             ภาคะ ปริญญาโท ค.ศ. 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นายณัฐกฤต          แสงสว่าง ปริญญาโท ค.ศ. 2 แผนกวิชาช่างโลหะการ 
6. นายจำรัส             ชนะสิงห ์ ปริญญาตร ี ค.ศ. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟา้กำลงั 
7. นางสาวยลธดิา       โกลี ปริญญาตร ี ค.ศ. 2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
8. นายศิวะลกัษณ์      คำพ ุ ปริญญาตร ี ค.ศ. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟา้กำลงั 
9. นางสาวพัณณดิา    บญุสนอง ปริญญาตร ี ค.ศ. 2 แผนกวิชาคอมพวิเตอร ์
10. นายธฤบดี          ออ่นน้อม ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์ 
11. นางสาวลำไย      นยีาทองหลาง ปริญญาตร ี ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการตลาด 

12. นางสาวนฤมล    จันทรเสนา ปริญญาตร ี ค.ศ. 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

13. นางสาวนิรมล    ศรสีุข ปริญญาตร ี ค.ศ. 1 แผนกวิชาบัญชี 

14. นายวุฒพิงศ์      วิมลพัชร ปริญญาตร ี ค.ศ. 1 แผนกวิชาคอมพวิเตอร ์

15. นางสาวยศวดี     คำงาม ปริญญาตร ี ค.ศ. 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 



32 

  
พนักงานราชการ    

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ แผนกวิชา 
1. นางกรรณิกา           ขจรพงษ ์ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาการบัญช ี
2. นายสุริยา               พิจารณ ์ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นางสาวปวิตรา         มังพรมมา ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาคอมพวิเตอร ์
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์       กันยาสาย ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นางสาวอธติญาภรณ์   ดาโรจน์ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาคอมพวิเตอร ์
6. นายเอกชัย             จันทร์จ่าย ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
7. นายศศพิงษ์            เงินบำรุง ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
8. นางสาวลักษณารีย์    เงินบำรุง ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
9. นายเทพรัตย์           แมนสถิตย์ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างยนต ์

 

 
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ แผนกวิชา 
1.นางศริษา              สาระวัล ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาการตลาด 
2.นางสาวไกรศร        แสนทวีสุข ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาคอมพวิเตอร ์
4.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างยนต์ 
5.นายอภิสิทธ ์          ชยัศักดิ ์ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
6.นายอภินันต์           สีดาชมภ ู ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างโลหะการ 
7.นายรักเล่ย์             เรืองอ่อน ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
8.นางสาวศันศนีย ์      ลาพรมมา ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาการบัญช ี
9.นางสาววิบูลย์         สกุลพล ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาการบัญช ี
10.นายเทพโยธิน       ปิน่เพ็ชร ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างยนต์ 
11.นายสิทธวิัฒน์        สุวะชัย ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างไฟฟา้กำลงั 
12.นายทนงศักดิ ์      นางาม ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างไฟฟา้กำลงั 
13.นางสาวอินทร์ธุอร  หงษา ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาการตลาด 
14.นายมาฆะสิทธิ ์     แก้วลา ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างยนต์ 
15.นายสหรัฐ           ไชยสัจ ปริญญาตร ี คร ู แผนกวิชาช่างยนต์ 
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ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
16.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์คร ู ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนกัเรียน 
17.นางจิตตรพีร         มูลสาร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
18.นายสำราญ         แก้วงามสอง ปวส. เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
19.นางสาวสาวติร ี      โยธาจันทร ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
20.นางสาวประภัสษร   ศรีภักด ี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
21.นางสาวพรนภา       กุวงษา ปวส. เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
22.นางสาวสุปราณี       พรใส ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
23.นางสาวชลธิชา      สำราญ ปวส. เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
24.นางสาวสดุารัตน์     ขันชะลี ปวส. เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
25.นางสาวนฤมล        พรมด ี ปวส. เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
26.นางสาวลดัดาวัลย ์ แสงโสมวงศ ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล 
27.นางสาวกนกวรรณ  แก้วขลุ่ย ปวส. เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 
28 นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์สุวรรณ ปวส. เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ 
33.นายวิเชียร            พรมบุตร ม.3 นักการภารโรง 
34.นายวิชติ              จันทร์เกษ ม.3 นักการภารโรง 
35.นายสมพันธ ์         ดาทว ี ม.3 นักการภารโรง 
36.นางสาวอจัฉราวรรณ บุญสม ม.3 นักการภารโรง 
37.นายทูลย์              เชิงหอม ม.3 นักการภารโรง 
38.นายวีระพล           ทาเสนาะ ม.3 พนักงานขับรถ 
39.นายอำคา             สมาฤกษ์ ม.3 พนักงานขับรถ 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานบุคลากร 13 กันยายน 2565 

 
 



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง       คน

รวม รวม

ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวช. ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวส.
รวมท้ังส้ิน 300 70 241 85 114 170 655 325 980 0 165 85 30 0 131 31 0 0 296 116 30 442

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 120 106 106 40 15 28 3
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 40 40 26 20 20 26 4
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 15 6 6 15
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 40 39 36 15 15 13 6
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 20 14 20 15 15 8 5

  -สาชาวิชาการบัญชี 40 50 32 20 15 18 2
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 40 44 42 20 15 27 8
  -สาชาวิชาการตลาด 40 25 12 20 20 11 3
  -สาชาวิชาการโรงแรม 15 2 4

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. คน
2.5 หลักสูตร ปชด. คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ คน
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สายตรง ปวช. สาย ม.6ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 รวม

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน   ท้ังปีการศึกษา 2565 รวมท้ังส้ิน 3,500  คน
3,000     
-
-

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

-
100
400

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ปีท่ี 1

แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

รวมท้ังส้ิน 1,422     

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนท่ี 1/ 2566
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

สาย ม.6สายตรง ปวช.
ปีท่ี 2

สาย ม.6
รวม

สายตรง ปวช.



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง       คน

รวม รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม
ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวช. ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปวส.

รวมท้ังส้ิน 280 46 114 170 126 115 520 331 851 146 16 0 144 26 290 42 332

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 106 106 54 28 3 29 5
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 40 26 33 30 21
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 6 6 6 6
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 39 36 40 13 6 12 6
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 14 20 25 8 5 18 2

  -สาชาวิชาการบัญชี 50 32 22 18 2 25 13
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 44 42 30 35 16
  -สาชาวิชาการตลาด 25 12 22 14 17
  -สาชาวิชาการโรงแรม 2 4 9

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. คน

2.5 หลักสูตร ปชด. คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ คน 35

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน   ท้ังปีการศึกษา 2565 รวมท้ังส้ิน 3,500  คน

3,000     

-

-

100

-

400

รวมท้ังส้ิน 1,183    

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2
ระดับ ปวส.

รวม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2565
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนท่ี 2/ 2565
ระดับ ป.ตรี/ปทส.ระดับ ปวช.

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 รวม



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,309,000    85,260       -           -           -               2,394,260           
     -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,309,000    2,309,000           
     -ค่าประกันสังคม 85,260       85,260               
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -             2,799,800   2,491,900   -           322,200        5,613,900           
   ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
      -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 423,600     423,600             
      -ค่าสาธารณูปโภค 652,000     652,000             
      -ค่าครุภัณฑ์ 2,491,900   2,491,900           
     -โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 15,000          15,000               
     -โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600        189,600             
   ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 967,200     967,200             
     -โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600        117,600             
   ผลผลิต ผู้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน -                   
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 757,000     757,000             

-                   

  36

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ประเภทงบรายจ่าย

ส่วนท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2565)
วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ -             -            -           137,500     652,000        789,500             

     -โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,000       10,000               

     -โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 20,000          20,000               

     -โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 127,500     127,500             

     -โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fixit -จิตอาสา) 92,000          92,000               

     -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 540,000        540,000             

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา -             -            -           8,931,630   -               8,931,630           

     -ค่าอุปกรณ์การเรียน 394,680     394,680             

     -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 815,100     815,100             

     -ค่าหนังสือเรียน 1,716,000   1,716,000           

     -ค่าจัดการเรียนการสอน 5,234,550   5,234,550           

     -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 771,300     771,300             

รวม 2,309,000    2,885,060   2,491,900   9,069,130   974,200        17,729,290         

37
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วิทยาลัยการอาชีพวารนิชำราบ 

 

1. ประมาณการรายรับ 
 

ก.  เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2565     1,036,354.17 บาท 
 

  ข.   เงินอุดหนุนขั้นการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยกมา   
- ยอดยกจากปีงบประมาณ 2565        -  บาท 
 

  ค.  เงนิงบประมาณ 2565  ที่คาดว่าจะได้รับ 
      งบบุคลากร     2,309,000 บาท  

       งบดำเนินงาน     2,700,410 บาท  
                       งบลงทุน          -  บาท 
         งบอุดหนุนข้ันการศกึษาข้ันพื้นฐาน   8,728,910 บาท 
   งบบำรุงการศึกษา    3,500,000 บาท 

2.  ประมาณการรายจ่าย 
งบบุคลากร             

- เงินเดือนข้าราชการ        -  บาท 
   - ค่าจา้งประจำ         -  บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   2,422,080 บาท 
        งบดำเนินงาน       

  - ครจู้างสอนรายเดือน 19 อัตรา   2,361,600 บาท 
  - เจ้าหน้าที ่ 14 อัตรา    1,288,560 บาท 
  - พนักงานขบัรถ  2 อตัรา      147,360 บาท 
  - นักการภารโรง 5 อัตรา      320,400 บาท 
  - ยามรักษาการ        324,000 บาท 
  - ค่าครองชพี       793,600 บาท 

- ค่าตอบแทนธุรการ        500,000 บาท 
  - ค่าสอนนอกเวลา    2,800,000 บาท 
  - ค่าใชส้อยวัสด ุ       400,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค      500,000 บาท 
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งบลงทนุ 
  - ครุภณัฑ ์             -  บาท 
  - สิ่งก่อสร้าง                -  บาท 
 งบเงินอุดหนุนอื่น ๆ 
          - โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชวีศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี        -    บาท 

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี           -    บาท 
งบรายจ่ายอื่น  
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา        -  บาท 
- โครงการอาชวีศึกษาเพือ่คนพิการ           -  บาท 
- โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     -  บาท 
- โครงการ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ        -  บาท 
- โครงการอาชวีศึกษาต้านยาเสพติด          -  บาท 
- โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนอาชีวะศกึษาในการเป็นผู้ประกอบการ     -  บาท 
- โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ       -      บาท 
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชวีศึกษา        -  บาท 
- โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวชิาชพี (Fixit -จติอาสา)      -     บาท 
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน       -     บาท 
 
     

 
 
 
     
  
   
     

 
 



ยอดประมาณการ 425,500     996,000     700,000         5,061,100     808,450    2,859,360 4,536,354 15,386,764 

งบครุภัณฑ์ -            

ค่าสาธารณูปโภค 500,000     500,000     

รวมงบประมาณรายรับ 925,500     996,000     700,000     5,061,100    808,450    2,859,360   -         -          4,536,354 15,886,764 

1. งบบุคลากร -            

    1.1 เงินเดือน    ( 20 คน  = 7,977,840 บาท)   -            

         - เงินประจ าต าแหน่ง           ( 336,000 บาท) -            

         - เงินวิทยฐานะ             ( 987,672 บาท) -            

    1.2 ค่าจ้างประจ า (ครูจ้างสอน) -            

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ี) -            

    1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  9 อัตรา   (2,422,080 บาท) -            

ยอดยกไป 925,500      996,000      700,000      5,061,100     808,450    2,859,360    -         -           4,536,354  15,886,764 

งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ     ประจ าปีงบประมาณ 2566

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 925,500      996,000      700,000      5,061,100     808,450    2,859,360    -         -           4,536,354  15,886,764 

2. งบด าเนินงาน -            

    2.1 ค่าตอบแทน -            

                 - ครูจ้างสอนรายเดือน   19   อัตรา 1,901,520     1,901,520   

                 - เจ้าหน้าท่ี        14   อัตรา 1,288,560     1,288,560   

                 - พนักงานขับรถ  2  อัตรา 147,360        147,360     

                 - นักการภารโรง  5 อัตรา 320,400        320,400     

                 - ยามรักษาการ 324,000        324,000     

                 - ค่าครองชีพ 807,600        807,600     

                 - ค่าธุรการภาคนอกเวลา 290,000      271,660        118,340    680,000     

                 - ค่าสอนนอกเวลา  290,000      400,000      1,970,000  2,660,000   

    2.2 ค่าใช้สอย -            

                 - ค่าประกันสังคม 170,000    170,000     

                 - คชจ.การเดินทางไปราชการ 200,000    200,000     

                 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง 100,000    100,000     

                 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000    100,000     

-            

ยอดยกไป 925,500      416,000      300,000      -              808,450    2,859,360    -         -           1,878,014  7,187,324   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 925,500      416,000      300,000      -              808,450    2,859,360    -         -           1,878,014  7,187,324   

    2.3 ค่าวัสดุ -            

                 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                          54,000        126,000    180,000     

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร           50,000        50,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 30,000        30,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -            -            

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 10,000       10,000       

                 - วัสดุส านักงานแผนกวิชา -            

                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 27,308       27,308       

                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 12,375       12,375       

                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 1,980         1,980         

                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 12,540       12,540       

                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7,590         7,590         

                      6. แผนกวิชาการบัญชี 9,720         9,720         

                      7. แผนกวิชาการตลาด 5,400         5,400         

                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 10,020       10,020       

                      9. แผนกวิชาการโรงแรม 900           900           

                      10. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 5,618         5,618         

                      11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7,098         7,098         

ยอดยกไป 791,500      315,451      290,000      -              808,450    2,859,360    -         -           1,752,014  6,816,775   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 791,500      315,451      290,000      -              808,450    2,859,360    -         -           1,752,014  6,816,775   

                   - ค่าวัสดุฝึก -            

                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 154,743      154,743     

                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 70,125        70,125       

                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 11,220       11,220       

                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 71,060       71,060       

                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 43,010       43,010       

                      6. แผนกวิชาการบัญชี 55,080       55,080       

                      7. แผนกวิชาการตลาด 30,600       30,600       

                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 56,780       56,780       

                      9. แผนกวิชาการโรงแรม 5,100         5,100         

                      10. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 31,833        31,833       

                      11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 40,222       40,222       

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค  -            

                 -  ค่าไฟฟ้า 500,000      380,000    880,000     

                 -  ค่าไปรษณีย์ 20,000      20,000       

                 -  ค่าโทรศัพท์ 51,360      51,360       

3. งบลงทุน -            

     3.1 ครุภัณฑ์  -            

                - -            

     3.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -            

ยอดยกไป 34,799        2,379         290,000      -              757,090    2,859,360    -         -           1,352,014  5,295,642   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 34,799        2,379         290,000      -              757,090    2,859,360    -         -           1,352,014  5,295,642   

4. งบเงินอุดหนุน  (ยอด นร.นศ. ปวช. ภาค 1/66 ) -            

     4.1 งบอุดหนุนท่ัวไป -            

                -  ค่าหนังสือเรียน 1,702,000    1,702,000   

                -  ค่าเคร่ืองแบบ  (ประมาณการตามยอด นร.นศ. ปวช. ภาค 1/65 ) 765,900      765,900     

                -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 391,460      391,460     

                -  รายการงบอุดหนุนอ่ืน ๆ ..... -            

                   1.โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช -            

                   2.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -            

-            

    4.2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ -            

                - -            

-            

-            

-            

-            

-            

ยอดยกไป 34,799        2,379         290,000      -              757,090    -             -         -           1,352,014  2,436,282   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 34,799        2,379         290,000      -              757,090    -             -         -           1,352,014  2,436,282   

5. งบรายจ่ายอ่ืน -            

โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 230,000      230,000     งานโครงการิเศษ

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit center) -            งานโครงการิเศษ

โครงการอาชีวะอาสา -            งานโครงการิเศษ

โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน -            งานโครงการิเศษ

โครงการบริการวิชาชีพสู่ชมชน (108 อาชีพ) -            งานส่งเสริมผลิตผลฯ

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 -            งานส่งเสริมผลิตผลฯ

      - การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ -            งานส่งเสริมผลิตผลฯ

      - การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร -            สามัญฯ

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ -            งานหลักสูตรฯ

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 -            งานหลักสูตรฯ

-            

-            

-            

-            

-            

ยอดยกไป 34,799        2,379         60,000       -              757,090    -             -         -           1,352,014  2,206,282   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 34,799        2,379         60,000       -              757,090    -             -         -           1,352,014  2,206,282   

6.  แผนงาน/โครงการ ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย -            

      6.1 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร -            

โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000      15,000       งานบุคลากร

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ 10,000      10,000       งานบุคลากร

โครงการไหว้พระ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ องค์พระวิษณุกรรมและศาล ประจ้าวิทยาลัยฯ 9,000        9,000         งานบุคลากร

โครงการเลี ยงต้อนรับและเลี ยงส่งบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินช้าราบ 40,000      40,000       งานบุคลากร

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -           -            งานบุคลากร

โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ -           -            งานบุคลากร

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 5,000        5,000         งานบุคลากร

โครงการเสริมสร้างสามัคคี  สวัสดีปีใหม่  ปี 2566 10,000      10,000       งานพัสดุ

โครงการจัดซื อวัสดุเอกสารการพิมพ์ 80,000      80,000       งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 100,000    100,000     งานพัสดุ

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 45,000      45,000       งานพัสดุ

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 15,000      15,000       งานอาคาร

โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 3,000        3,000         งานทะเบียน

โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ วาสาร บอร์ด ภายในวิทยาลัยฯ 10,000      10,000       งานทะเบียน

ยอดยกไป 34,799        2,379         60,000       -              757,090    -             -         -           1,010,014  1,864,282   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 34,799        2,379         60,000       -              757,090    -             -         -           1,010,014  1,864,282   

      6.2 โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -            

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา ประจ าปี 2564 5,000        5,000         งานวิจัยฯ

โครงประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 10,000      10,000       งานวิจัยฯ

โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียน 2,000        2,000         งานวิจัยฯ

โครงการขอรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน -           -            งานประกันฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 20,000       20,000       งานประกันฯ

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในหลักสูตร /ซ่อมบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ -            

     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 68,100 68,100       
งานศูนย์

ข้อมูลฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ RMS 70,000      70,000       

    6.3  โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -            

โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 15,000      15,000       งานแนะแนว

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 1,183 คน 177,450    177,450     งานแนะแนว

โครงการประกันอุบัติเหตุ 1,183 คน 295,750    295,750     งานแนะแนว

โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 2,000         2,000         
งานครูท่ี

ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 5,000         5,000         

งานครูท่ี

ปรึกษา
โครงการจัดระบบติดตามผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 2,000         2,000         

งานครูท่ี

ปรึกษา
ยอดยกไป 25,799        2,379         40,000       -              671,990    -             -         -           451,814    1,191,982   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 25,799        2,379         40,000       -              671,990    -             -         -           451,814    1,191,982   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษาเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 20,000       20,000       
งานครูท่ี

ปรึกษา
โครงการนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน 5,000         5,000         งานแนะแนว

โครงการแนะแนวสัญจร 2,500         2,500         งานแนะแนว

โครงการปฐมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 8,000         8,000         งานแนะแนว

โครงการปัจฉิมผู้ส าเร็จการศึกษา 3,000         3,000         งานแนะแนว

โครงการจัดหาทุน 2,500         2,500         งานแนะแนว

โครงการนิทรรศการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน Open House (20,000) -            งานแนะแนว

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -            งานแนะแนว

    6.3.1  โครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (คนดี) ภาคเรียนท่ี 2 /2565 -            

ภาคเรียนท่ี 2 /2565 -            

โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./ ระดับ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 20,000      20,000       งานกิจกรรม

โครงการชุมนุมลูกเสืออาชีวศึกษาระดับชาติ 5,000        5,000         ชมรมลูกเสือ

โครงการลูกเสืออาชีวบริการ 1,000        1,000         ชมรมลูกเสือ

โครงการอบรมลูกเสือจราจร 2,000        2,000         ชมรมลูกเสือ

โครงการวันวชิราวุธ 2,000        2,000         ชมรมลูกเสือ

โครงการแข่งขันกีฬา ระดับวิทยาลัย จังหวัด ชาติ 40,000      40,000       งานกิจกรรม

ยอดยกไป 4,799         2,379         20,000       -              601,990    -             -         -           451,814    1,080,982   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         20,000       -              601,990    -             -         -           451,814    1,080,982   

โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ และจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น 5,000        5,000         งานกิจกรรม

โครงการนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2566 5,000        5,000         งานกิจกรรม

โครงการตัดเส้ือเบรเซอร์คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการหลังน้ าท่วมช่วยกันท า 5,000        5,000         ชมรมช่างยนต์

โครงการประกวดโฟล์คซอง ระดับจังหวัด 4,000        4,000         ชมรมช่างยนต์

โครงการลอกท่อน้ าอาคารอุตสาหกรรม 2,000        2,000         
ชมรมช่างกล

โรงงาน
โครงการวันดินโลก 2,000        2,000         

ชมรมช่างกล

โรงงาน
โครงการจิตอาสา 2,000        2,000         ชมรมอิเล็กฯ

โครงการประหยัดและอดออม 500          500           ชมรมอิเล็กฯ

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในแผนก 5,000        5,000         ชมรมบัญชี

โครงการเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 5,000        5,000         ชมรมคอมฯ

    6.3.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานประเพณี วัฒนธรรมหรือกิจการอ่ืน ๆ -            

โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 4,500        4,500         ชมรมบัญชี

โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม (การรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหาร) 7,000        7,000         
ชมรมการ

โรงแรม
โครงการประกวดมารยาทไทย 2,000        2,000         ชมรมคอมฯ

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1,000        1,000         
ชมรมโลหะ

การ
ยอดยกไป 4,799         2,379         20,000       -              541,990    -             -         -           451,814    1,020,982   



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         20,000       -              541,990    -             -         -           451,814    1,020,982   

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ร่วมปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง) ประจ าปีการศึกษา 2566               3,000        3,000         งานกิจกรรม

โครงการท าบุญตักบาตร 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาจิต สวดมนต์ไหว้พระ 5,000        5,000         ชมรมช่างยนต์

โครงการวันมาฆบูชา 1,000        1,000         
ชมรมช่างกล

โรงงานโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัน
พ่อ

2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2,000        2,000         ชมรมไฟฟ้าฯ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2566 3,000        3,000         งานกิจกรรม

โครงการนาคารความดี 2,000        2,000         ชมรมการตลาด

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2,000        2,000         ชมรมการตลาด

ภาคเรียนท่ี 1 /2566 -            
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข 

โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ
-            

   โครงการพิธีเตรียมรับลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) 2,000        2,000         ชมรมลูกเสือ

   โครงการเข้าพิธีประจ ากอง ประดับแถบ 3 สี (Day Camp) 3,000        3,000         ชมรมลูกเสือ

   โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 15,000      15,000       ชมรมลูกเสือ

   โครงการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด 3,000        3,000         ชมรมลูกเสือ

   โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1,000        1,000         ชมรมลูกเสือ

ยอดยกไป 4,799         2,379         20,000       -              487,990    -             -         -           451,814    966,982     



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         20,000       -              487,990    -             -         -           451,814    966,982     

โครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา    2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการพิชิตความสะอาดด้วยหลัก 5R 1,500        1,500         ชมรมช่างยนต์

โครงการช่างไฟฟ้า จิตอาสาพัฒนาซ่อมไฟฟ้า 9,100        9,100         ชมรมไฟฟ้าฯ

โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ 3,000        3,000         
ชมรม

การตลาด
โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ฝาจีบ 1,000        1,000         

ชมรม

การตลาด
โครงการธรรมชาติสวยด้วยมือเรา 2,925        2,925         ชมรมช่างยนต์

โครงการศึกษาดูงานอวท. 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 4,000        4,000         ชมรมคอมฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แผนก 24,000      24,000       ชมรมคอมฯ

โครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) -           -            งานกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงานและโครงการต่างๆของนักองค์การวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย
3,000        3,000         งานกิจกรรม

    6.3.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานประเพณี วัฒนธรรมหรือกิจการอ่ืน ๆ -            

โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 4,000        4,000         ชมรมบัญชี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1,000        1,000         
ชมรมการ

โรงแรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 1,000        1,000         

ชมรมโลหะ

การ
โครงการวันวิสาขบูชา 4,000        4,000         ชมรมช่างยนต์

ยอดยกไป 4,799         2,379         20,000       -              417,465    -             -         -           451,814    896,457     



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         20,000       -              417,465    -             -         -           451,814    896,457     

โครงการวันเข้าพรรษา 1,000        1,000         
ชมรมช่างกล

โรงงาน
โครงการวันส าคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาปีการศึกษา 2566 2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลก 1,000        1,000         ชมรมอิเล็กฯ

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1,000        1,000         ชมรมอิเล็กฯ

โครงการกิจกรรมวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และบวงสรวงพระวิษณุกรรม 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2566 5,000        5,000         งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2566 2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถพันปีหลวง 12 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) 2,000        2,000         งานกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท.) 2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2,000        2,000         ชมรมไฟฟ้าฯ

โครงการอบรมรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 40,000      40,000       งานกิจกรรม

โครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ   ประจ าปีการศึกษา 2566                   2,000        2,000         งานกิจกรรม

โครงการนาคารความดี 2,000        2,000         
ชมรม

การตลาด
-            

-            

ยอดยกไป 4,799         2,379         20,000       -              343,465    -             -         -           451,814    822,457      



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         20,000       -              343,465    -             -         -           451,814    822,457      

    6.4  โครงการฝ่ายวิชาการ (255,300) + (85,100) -            

โครงการจัดซ้ือสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,000      35,000       งานทวิภาคีฯ

โครงการจัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน 10,000      10,000       

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 2,000         2,000         งานพัฒนาหลักสูตรฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 5,000         5,000         งานพัฒนาหลักสูตรฯ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 (ภาคเรียนท่ี 1/66) 5,000         5,000         งานพัฒนาหลักสูตรฯ

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2566 1,000         1,000         งานวัดผลฯ
โครงการเตรียมความพร้อมรับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ปี 2566

1,000         1,000         งานวัดผลฯ

โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1 ,2 ปีการศึกษา 2566 -            แผนกวิชา

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565 -            งปม.ชมรม

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ -            งปม.ชมรม

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาตี 20,000      20,000       งานทวิภาคีฯ

     -การเขียนแผนการฝึกอาชีพ -            

     -การฝึกอบรมครูฝึก/ ครูนิเทศก์ ในสถานประกอบการ -            

     -การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการการร่วมจัดการศึกษาระบบ DVE -            

     -การบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ -            

ยอดยกไป 4,799         2,379         6,000         -              343,465    -             -         -           386,814    743,457      



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         6,000         -              343,465    -             -         -           386,814    743,457      

     -การจัดห้องประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ DVE -            

     -การนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ -            

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 2,000         2,000         งานส่ือฯ

โครงการประกวดส่ือ นวัตกรรมการเรียน การสอน ในยุคดิจิทัล 2,000         2,000         งานส่ือฯ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล 2,000         2,000         งานศูนย์วิทยบริการ

    6.4.1 กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพฯ) -            

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพช่างโลหะการ 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพการบัญชี 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพการตลาด 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    ชมรมวิชาชีพการโรงแรม 20,000      20,000       ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 35,300      35,300       ฝ่ายวิชาการ

ยอดยกไป 4,799         2,379         -            -              128,165    -             -         -           386,814    522,157      



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         -            -              128,165    -             -         -           386,814    522,157      

โครงการบริการวิชาและการวิชาชีพสู่ชุมชน ฝ่ายวิชาการ 10,000      10,000       ฝ่ายวิชาการ

    6.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน แผนกวิชา จัดสรร งปม.จ านวน 50 บาท/คน 85,100      85,100       ฝ่ายวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพช่างยนต์ . -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพช่างกลโรงงาน -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพช่างโลหะการ -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพการบัญชี -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพการตลาด -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ -            

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาชีพการโรงแรม -            

-            

-            

-            

-            

-            

ยอดยกไป 4,799         2,379         -            -              33,065      -             -         -           386,814    427,057      



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         -            -              33,065      -             -         -           386,814    427,057      

7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาสถานศึกษา -            

โครงการปรับปรุงประตูแผนกช่างยนต์ 50,000 50,000      50,000       ช่างยนต์

โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงงานแผนกช่างยนต์ 100,000  ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -            ช่างยนต์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนแผนกบัญชี 30,000  ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -            การบัญชี

โครงการปรุบปรุงซ่อมแซมเคร่ือคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการบัญชี 30,000 ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -            การบัญชี

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในห้องแผนกคอมพิวเตอร์ 4,400 ปรับปรุงภูมิทัศน์ -            คอมฯ

โครงการพัฒนาแผนกช่างกลโรงงาน 20,000      20,000       งานแนะแนว

ก้ันห้องสมุดผนังมวลเบา  1  ด้าน 20,000 20,000      20,000       ห้องสมุด

โครวงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารโรงงานช่างเช่ือมโลหะการ 10,000      10,000       ช่างโลหะการ

โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 20,000      20,000       งานอาคาร

โครงการจัดท าห้อน้ าในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 20,000      20,000       

-            

-            

-            

-            

-            

ยอดยกไป 4,799         2,379         -            -              33,065      -             -         -           246,814    287,057      



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า
กิจกรรม
พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการ

ปวช.

ยอดยกมา 4,799         2,379         -            -              33,065      -             -         -           246,814    287,057      

8. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ -            

เคร่ืองคอมพิวเตอร์   4  เคร่ือง (งานทะเบียน,ประชาสัมพันธ์,ฝ่ายแผนงานฯ,งานกิจกรรม,) 80,000      80,000       

เคร่ืองปร้ินเตอร์ 7 เคร่ือง (งานทะเบียน,ฝ่ายแผน 2,งานกิจกรรม,ห้องสมุด,การตลาด, ช่างไฟฟ้า) 35,000      35,000       

โน๊ตบุค 2 เคร่ือง (การตลาด ,บัญชี) 40,000      40,000       

พัดลมเพดาน  20,000      20,000       ช่างยนต์

ป้ายแผนกสามัญสัมพันธ์ 10,000      10,000       สามัญฯ

สว่านโรตาล่ี 8,000        8,000         ช่างไฟฟ้าฯ

โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร 24,000      24,000       งานอาคาร

ออสซิโล สโคปดิจิตอล 15,000      15,000       อิเล็กฯ

พัดลมโคจร 10,000      10,000       ช่างกลโรงงาน

-            

-            

9. งบประมาณโครงการตามนโยบาย/ส ารองฉุกเฉิน -            

    - ส ารองฉุกเฉิน 4,799         2,379         33,065      4,814       45,057       

รวมบประมาณรายจ่าย 925,500     996,000     700,000     5,061,100    808,450    2,859,360   4,536,354 15,886,764 

รวมประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย -            -           -           -             -          -            -         -          - -












