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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.๒๕๔๖กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นเครื่องมือกํากับการทํางานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝุาย  รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ทราบว่าระยะเวลาใดส่วนราชการจะ
ดําเนินการเรื่องใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใดและส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากฉบับนี้ได้แสดงนโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี ๒๕๖4
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตาก และงบประมาณที่ใช้ที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอนึ่งแผนปฏิบัติ
ราชการเมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งแล้วสามารถปรับได้ตามสถานการณ์และนโยบายของผู้บริหารระดับสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากทุกท่านจะนําแผนการปฏิบัติราชการ ไปปฏิบัติงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
       
 
 
 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
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ข 

 

 
 

เรื่อง/รายการ            หน้า 
รูปแบบส่วนที่ 1 บทน า           1 

 - ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายแผนพัฒาเศรษฐกิจ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายบริการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     5 
นโยบายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี  
รูปแบบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        14 

 - ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อ่ืน ๆ      14 
 - จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)       15 
 - กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน        16 
 - ประวัติ ความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่       17 

 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา         19 
 - ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา         20 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ      27 
 - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)     28 
 - สรุปงบหน้ารายจ่าย          32 
ภาคผนวก 
 แผนกวิชาเครื่องกล 

 1.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาปฏิบัติงานด้านหลังอาคารช่างยนต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  35 

แผนกวิชาไฟฟูากําลัง 

 2.โครงการพัฒนาแผนกวิชาไฟฟูาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    40  

 3.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่แผนกวิชาไฟฟูากําลังตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  45 

 4.โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกการศึกษาแผนกวิชาไฟฟูากําลังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  50 

 5.โครงการทําบุญแผนกวิชาไฟฟูากําลังและกีฬาภายใน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  55 

 6.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟูา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   60 

 แผนกวิชาโลหะการ 

 7.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    65 

8.โครงการพัฒนาแผนกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     70 

9.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  75 

10.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาโปรแกรมประมวลผลคําระดับ 1 สําหรับผู้เรียนระบบทวิศึกษา 80 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง/รายการ            หน้า 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
 11.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ     84 

12.โครงการพัฒนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจและพัฒนาระบบขยายสัญญาณสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต          

เพ่ือรองรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    89 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

13.โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาสามัญ ตามหลักปรัชญาของของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           94                                                                                                                                                                                                                   

ฝ่ายวิชาการ             

 14.โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   98 

 15.โครงการพัฒนาดําเนินงานวัดผลและประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 103 

 16.โครงการส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21    108

 17. โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด       113 

 18. โครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0         118

 19. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานสื่อการเรียนการสอน      123 

 20.โครงการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการที่มีต่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้าน

ตาก              128 

 21.โครงการสัมมนาและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการเรียนบ้านตาก 133 

 22.โครงการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาในการจัดการศึการะบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 138 

 23. โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีสู่สถานประกอบการ   143 

 24. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพและมาตรฐาน ประจําปี 2564  148 

 25. โครงการจัดการเรียนรู้ สอนเสริมประสบการณ์นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี   154 

 26. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 159 

27. โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ( คนดีและคนเก่งมีความสุข)    164                             

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

 28. โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างคุณธรรมภายใต้การดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ(อพ.สธ.สอศ.) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     169 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง/รายการ            หน้า 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 29.โครงการพัฒนางานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 174 

 30. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 179 

 31.โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    184 

 32. โครงการปรับปรุงสํานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประประเทศ    189 

 33. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของเศรษฐกิจพอเพียง     194 

 34. โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  199 

 35.โครงการกีฬาและการออกกําลังกาย        205 

 36. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรม      210 

 37. โครงการลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   216 

 38.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด         221 

 39.โครงการดําเนินงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน      226 

 40.โครงการจัดระบบและควบคุมดูแลสวัสดีการและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา                        

ปีงบประมาณ            232 

 41. โครงการพัฒนาและรองรับการประเมินผลศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fixit Center) แบบถาวร 237 

 42.โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลต่างๆ 245 

 43.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center)       251 

 44.โครงการพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix It Center เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของประเภท

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา          259 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 45. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้สอดคล้องสู่แผนพัฒนา

สถานศึกษา 3 ระยะ           267 

 46. โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานวางแผนและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2564                      273 

47. โครงการพัฒนาระบบควบคุมและกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    278        

48. โครงการประสานความร่วมมือและเชิดชูสถานประกอบการ     284 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง/รายการ            หน้า 
49. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ 

2564             289 
50.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย นวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการเขียนสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร                            294 

51.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัฒกรรม และการแข่งขันหุ่นยนต์ต่างๆ ระดับหน่วย ระดับ

อาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ 2564      299 

 52.โครงการส่งเสริม สนับสนุน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรม และการแข่งขันหุ่นยนต์ต่างๆ ระดับหน่วย 

ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ประจําปีงบประมาณ 2564     305  

 53.โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ ประจําปีการศึกษา 2564      311 

 54.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  316 

 55.โครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน        321 

 56.โครงการศึกษาดูงานตามโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         326 

 57.โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก       

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         332 

58.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  337 

 59.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของงานบริหารงานทั่วไป     342 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายบริการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
4. รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
3. ให้ภาคส่วนต่างๆร่วมจัดการศึกษา และเน้นการกระจายอํานาจ 
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาลัศาสนาอ่ืนๆ 
8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 เรื่อง ดังนี้ 
1. ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
3. ภายใน 1 ปี : จะทําครูให้ครบตามเกณฑ์  

ภายใน 2 ปี : จะทําครูให้มีครูประจําชั้นครบทุกห้อง  
ภายใน 5-10 ปี : จะทําให้ครูตรงสาขา 

4. ภายใน 2 ปี : จะทําให้เด็กเรียนท่องจํา ในสิ่งที่ควรจํา และนําสิ่งที่จําไปฝึกคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครบทุกโรงเรียน 

5. ภายใน 5 ปี : จะทําให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics) ครบทุกโรงเรียน 

6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตกําลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านอาชีวศึกษา 
1. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
3. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
4. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
5. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน) 

ส่วนเพิ่มเฉพาะอาชีวศึกษา 
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2. ม.44 แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท 
3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐและเอกชน 
4. กรอ.อศ อ.กรอ.อศ. 
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง) 
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับ APEC 
7. ทวิภาค ี
8. ทวิศึกษา 
9. ทวิวุฒิ 
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ. 
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11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
12. แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
13. สร้างความร่วมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ. อศจ.) 
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีใน

ทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ. 
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 

นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถาบันอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
ในหลักการเน้นคุณภาพในระดับห้องเรียน 

 การจัดหลักสูตรฐานสมรรถฐนะแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 

 ภาษาต่างประเทศ 

 ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 

 ทวิภาค ี

 การเป็นผู้ประกอบการ 

 วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินสมรรถนะผู้สําเร็จตามมาตรฐานอาชีพ  
ประเด็นที่ 2 ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากกรทางการศึกษา 
ในหลักการ เพียงพอ ครบกลุ่ม ตรงสาขา พัฒนาต่อเนื่อง 

 แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ 

 ครูมืออาชีพ และผู้บริหารมืออาชีพ 

 ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

 ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ 

 วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา) 

 การพัฒนาทักษะอาชีพ 

 TVET TEPE online 

 พัฒนาครูในสถานประกอบการ 

 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 

 พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี 

 เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร 
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ประเด็นที่ 3 ผลิตพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
ในหลักการ ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมเครือข่าย 

 ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทรับน้องใหม่ 

 การผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม) 

 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) 

  วิจัยและใช้ประโยชน์ 
ประเด็นที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ในหลักการ อาชีวะเพ่ือคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

 ดึงนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 อาชีวะทุกช่วงวัย 

 อาชีวะตลอดชีวิต 

 เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre.Ved) 
ประเด็นที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ในหลักการ การใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ประเด็นที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ในหลักการ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 

 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ 

 ระบบงบประมาณ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิสัยทัศน์            
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค    
           
 พันธกิจ           

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล     
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
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4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี
ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ           

 6. วิจัย สร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  

อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
1.จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับอํานาจ

หนาทีข่องสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ    
3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร    

  4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา        
  5. สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ       

6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน   
  7. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ       

8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย         
  9.ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกําหนดนโยบาย เปูาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้
ความสําคัญกับคุณภาพผู้สําเร็จอาชีวศึกษาเป็นสําคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษา
ให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

1) สารสนเทศสําคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความสําคัญกับครู  และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ  โดยมุ่งเ พ่ิมพูน               
ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความ
ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4) เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุก
ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 
 

นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

เปูาหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ 
ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้
เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3.  โครงการศึกษาเปูาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (ปี
การศึกษา 2555– 2569) 

ระยะที่ 12555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 22562 - 2569 (70:30) 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล        
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
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กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย

กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
โครงการสําคัญ 
1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ของผู้เรียนและ      ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเปูาหมายให้ เห็นความสําคัญของการ

เรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชีวิตที่
มั่นคง” 

4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอาชีวศึกษา  เชิง
สร้างสรรค ์

5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7.  โครงการอาชีวะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก

ระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2.  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้ แก่

ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
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โครงการส าคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทํางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดําริ 
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สําหรับผู้

ประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
โครงการสําคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส. และ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
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3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพ้ืนฐานตามวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความม่ันคงในชีวิต 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการใน

การรว่มจัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

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

2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการขออัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียน

ตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการกําหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
4. โครงการกําหนดมาตรการให้ มีการนําผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบ 

เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ทําหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการสําคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ทั้งของรัฐและของเอกชน 
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2. โครงการร่วมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (กําหนด
มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ําและข้ันสูง
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งตั้ง ผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนตาม
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครู ฝึก

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

นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เปูาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส. และ

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร 
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โครงการส าคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.

,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจํานวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ  ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
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นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

เปูาหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิ ทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิ ชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัย  การอาชีพบ้านตาก 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ 

 ปรัชญา        
  "ล้ําเลิศวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม"     
มีความหมายดังต่อไปนี้  
 ล้ําเลิศวิชา  : วิทยาลัยฯ เปิดสอนวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา เมื่อจบ การศึ กษา
ในแต่ละระดับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่เรียนและที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะนําความรู้ ความสามารถ
ไปประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 รักษาสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษารักษาสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังความคิด ให้นักเรียน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในห้องเรียน ในการทํางานให้ร่มรื่น และน่าอยู่
        
 เพียบพร้อมคุณธรรม  : วิทยาลัยฯ มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ ปลูกฝังความคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าในการแสดงออก กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูก ต้อง  รู้จัก
อดทน อดกลั้น เพ่ือดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข     
 วิสัยทัศน์        
   วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากมุ่งเน้นพัฒนากําลังคนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส่งเสริมนวัตกรรม ใช้
เทคโนโลยีบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
 พันธกิจ        

1.เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรม 

2.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

4. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ    

อัตลักษณ์        
   ผู้เรียนมีความรู้   คู่คุณธรรม   ด้านวิชาชีพ       

เป้าประสงค์       
 1. เพ่ิมจํานวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ    
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 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน      
 3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ    
 4.การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้มาตรฐานสากล 5 . 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์   การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล       
 6. นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี   
 7. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
 8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศกึษา และความโดดเด่น 
 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1. เป็นสถานศึกษาที่บริการทางด้านวิชาการและวิชาชีพสนองความต้องการของชุมชน   
 2. มีการจัดกิจกรรมและโครงการท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
 3. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น มีโรงงานในโรงเรียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
 4. มีการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างทั่วถึง      
 5. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนระบบปกติ,   
หลักสูตรระยะสั้น,ระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์และฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ     
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  
 1. รางวัลเหรียญทอง ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคเหนือ โครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน       
 2. การแข่งขันทักษะรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2    
 3. ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA       
 4. Popular Vote ในการสัมมาวิชาการนวัตกรรมและสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กความเป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษา        
 5. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการ  
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
 6. ทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  
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กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล     

 มาตรการที่ 1พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ      
 มาตรการที่ 2พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 มาตรการที่3พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรการที่ 
4พัฒนาครูให้มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา  
 มาตรการที่ 5พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning   
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมปริมาณผเูรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ   
 มาตรการที่ 1สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
 มาตรการที่ 2แนะแนวเชิงรุก เช่น Open House หรือ Load Show  
 มาตรการที่ 3เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์  
 กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา  
 มาตรการที่ 1พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย  
 มาตรการที่ 2บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
 มาตรการที่ 1ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 มาตรการที่ 2ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการความรู้  
 มาตรการที่ 3พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
 มาตรการที่ 4ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการทํางาน  
 มาตรการที่ 5จัดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง  
(กลยุทธ์ และมาตรการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.)  
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ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก 

 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ        
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลตากออก อําเภอ บ้านตาก  
จังหวัดตาก  63120   หมายเลขโทรศัพท์ (055)591-426, โทรสาร (055)591-912 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2540 โดยขอใช้พ้ืนที่“ทุ่งเลี้ยงสัตว์
ปุาพระบาท”  แปลงที่ 1 (บางส่วน)  จํานวน 200 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 4  ตําบลตากออก  อําเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก  โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ได้เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2540และกรมอาชีวศึกษาได้
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 8,980,000.- บาท   เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ  บ้านพัก  และ
ระบบสาธารณูปโภค   ซึ่งอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังกล่าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อ   
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2541  ระยะเวลาในการก่อสร้าง240 วัน เปิดทําการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2541 จํานวน 2 แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาพณิชยการ มีจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษาแรก 74 
คน   ปัจจุบันเปิดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จํานวน 5 สาขาวิชาคือสาขาวิชาเครื่องกล  
สาขาวิชาไฟฟูากําลัง สาขาวิชาโลหะการ และสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จํานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคนิคไฟฟูาสาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  มีเนื้อที่ 73 ไร่  มีอาคารเรียนและอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น จํานวน 2 
หลัง  สนามบาสเก็ตบอล  สนามฟุตบอล  สนามฟุตซอล โรงอาหาร และครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับจากการจัดสรร
งบประมาณ         

  
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่        
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก        
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bantak Industrial and Community Education College   
 ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ตําบล ตากออก อําเภอบ้านตาก รหัส 63120   
 โทรศัพท์     โทร. (055)591-426        
 โทรสาร      โทร. (055)591-912        
 เว็บไซต์ www.bantak.ac.th        
 อีเมล Bantakicec@gmail.com        
 เนื้อที่ของสถานศึกษา        
 73 ไร่ .......-...... งาน .......84.....ตารางวา        
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มีอาคารรวมทั้งสิ้น        
1. ประเภทอาคารเรียนและปฏิบัติการ        

  อาคารเรียน 3 ชั้น    จํานวน     2       หลัง    
2. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง        

   2.1 อาคารหอประชุมชั่วคราว   จํานวน     1       หลัง    
   2.2 อาคารเรียนชั่วคราว    จํานวน     1       หลัง    
   2.3 อาคารปฏิบัติการชั่วคราว   จํานวน     1       หลัง    
   2.4 อาคารอํานวยการชั่วคราว   จํานวน     1       หลัง    
   2.5 ห้องน้ํา ห้องส้วม    จํานวน     2       หลัง    
   2.6 เสาธง     จํานวน     1       หลัง    
   2.7 ระบบประปา แบบหอสูง   จํานวน     1       หลัง    
   2.8 อาคารเอนกประสงค์ชั่วคราว   จํานวน     1       หลัง    
   2.9 อาคารสหการวิทยาลัยฯชั่วคราว  จํานวน     1       หลัง   
  2.10 อาคารโดมอเนกประสงค์   จํานวน     1       หลัง 
  2.11 อาคารหอพักนักเรียน   จํานวน      1       หลัง 

3. อาคารที่พักอาศัย        
   บ้านพักครู       
   3.1 บ้านพักผู้อํานวยการ (ชั่วคราว)  จํานวน     1       หลัง   
   3.2 บ้านพักผู้ช่วยผู้อํานวยการ (ชั่วคราว)  จํานวน     1       หลัง   

3.3 อาคารหอพักนักเรียน  (ชั่วคราว)  จํานวน      1       หลัง   
 อ่ืน ๆ เช่น สีประจํา ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา      
 ขนาดและท่ีตั้ง  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ขอใช้พื้นที่ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์ปุาพระบาท ” แปลงที่ 1 (บางส่วน)  
จํานวน 73 ไร่ 84 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  4   ตําบลตากออก  อําเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  
       
 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง    เป็นชุมชนขนาดกลาง ฐานะรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และรับราชการ การศึกษาของชุมชนส่วนใหญ่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รู้จักนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ การ
คมนาคมไปมาสะดวก        
 

สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก      สีฟูา - ขาว      
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย“ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ด้านวิชาชีพ”    
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย“บริการวิชาชีพ สนองความต้องการของชุมชน”    
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก 

อัตราก าลัง ปี 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 
 
ผู้ให้

ข้อมูล 
งาน

บุคลา
กร 

ข้อมูล

บุคลา

กร 

จ าแน

กตาม

วุฒิ

การศึ

กษา 

54 

คน 

 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก        

มีบุคลากรทั้งสิ้น  53 คน 

ก.ข้าราชการ  จํานวน 12 คน 

 1. ผู้บริหาร  2 คน 

 2. ข้าราชการครู  10 คน 

 3. ข้าราชการพลเรือน  - คน 

ข.ลูกจ้างประจํา จํานวน - คน 

 1. ทําหน้าที่สอน  - คน 

 2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

ค.พนักงานราชการ จํานวน 11 คน 

 1. ทําหน้าที่สอน  11 คน 

 2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 30 คน 
 1. ทําหน้าที่สอน  11 คน 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน  19 คน 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ จํานวน - คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  จํานวน - คน 
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง จํานวน - คน 
 1. ข้าราชการ  - คน 
 2. ลูกจ้างประจํา  - คน 
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วุฒิการศึกษา ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/

สนับสนุน 

รวม 

- ต่ํากว่า ม.6  คน 9 คน 9 คน 

- ปวช./ม.6  คน 1 คน 1 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี  คน 3 คน 3 คน 

- ปริญญาตรี 30 คน 6 คน 36 คน 

- ปริญญาโท 4 คน - คน 4 คน 

- ปริญญาเอก 1 คน - คน 1 คน 

รวม 35 คน 16 คน 54 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ข้าราชการ รวม .........12........... คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา(ป.

เอก/โท/ตรี.) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางวัลลีย ์ อาศัย ป.เอก   ผู้อํานวยการ 

2. นางอรอนงค์ ชมก้อน ป.โท   รองผู้อํานวยการ 

3. นายสดายุทธ ภูคลัง ป.โท ไฟฟูากําลัง หัวหน้างานพัสดุและ 

แผนกวิชไฟฟูากําลัง 

4. นายวิทยา ปราจันทร์ ป.โท ไฟฟูากําลัง หัวหน้างานหลักสูตร 
 

5. นางปาริชาติ สุ่มแสนหาญ ป.ตรี คณิตศาสตร์ หัวหน้างานวางแผนฯ 

6.นางสาวธัญลักษณ์ หมีโชติ ป.ตรี ไฟฟูากําลัง หัวหน้างานบุคลากร 

7.นายเกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ ป.ตรี เครื่องกล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

8.นายเอกชัย เปี้ยวเม่น ป.ตรี เครื่องกล หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

9.นางรติชา                ฟูอินช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

10.นายวัชรพงษ์ ฝั้นพยอม ป.ตรี โลหะการ แผนกวิชาโลหะการ 

11. นายอํานาจ รอดมา ป.ตรี เครื่องกล หัวหน้างานปกครอง 

แผนกวิชาเครื่องกล 

12.นายอดิเรก  สุ่นแสนหาญ ป.ตรี ไฟฟูากําลัง 
หัวหน้างานวัดผลฯ 
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พนักงานราชการ  รวม ..........11.......... คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล 

วุฒิ

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/

ตรี) 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสันติ คําไหว ป.ตรี เครื่องกล หัวหน้างานวิจัยฯ 

2. นางสาวบุศรา มั่นเมือง ป.ตรี การขาย หัวหน้างานการเงิน 
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

3. นางพัชรินทร์ ฉิมพาลี ป.ตรี สังคมศึกษา หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 

4.นางสาวภัททิรา ชานันท์โท ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานทะเบียน 

5.นายสมรถษ์ อินจันทร์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

6.นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง ป.ตรี การบัญชี หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

7.นายพิทยา คงปาน ป.ตรี เครื่องกล หัวหน้างานแนะแนว 

8.นายจีรพันธ์ ชอบธรรม ป.ตรี โลหะการ หัวหน้างานอาคาร 
สถานที่ 

9.นายอรรถพร อินปินตา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์วิทย
บริการ 

10.นายณัฐพงษ์ ไทยพานิช ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า 

11. นายธิติพัฒน์ ทองดอนเครื่อง ป.ตรี ไฟฟูากําลัง หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 
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ลูกจ้างชั่วคราว  รวม ..........30.......... คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางสาวจิราวรรณ นันทวงษ์ ป.ตรี บัญชี หัวหน้างานบัญชี 

2.นายสุรัตน์ สุขใจ ป.ตรี โลหะการ หัวหน้างานความร่วมมือ 

3.นายวีรภัทร ชัยศิริ ป.ตรี เครื่องกล หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 

4.นายอนุวัฒน์ สิทธิกัน ป.ตรี โลหะการ หัวหน้างานประกันฯ 

5.นายสิทธิพงษ์ วงษ์กาวิน ป.ตรี ไฟฟูากําลัง หัวหน้างานสื่อการเรียน

การสอน 

6.นายตุลา พุกนา ป.ตรี พละศึกษา  

7.นายมนัส ปูองอัฐ ป.ตรี ไฟฟูากําลัง  

8.นางสาวกมลชนก ดวงสันติสุข ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  

9.นางสาวอันธิกา แก้วบุญธรรม ป.ตรี โลหะการ หัวหน้างานสวัสดิการ 

10.นางสาววรรณี โม้คํา ป.ตรี การท่องเที่ยว  

11.นายธนโชต ิ เลือดสยาม ป.ตรี โลหะการ  

12.นางนิติรัตน์ กระหนาย ป.ตรี  งานบุคลากร 

13.นางกัลยา เอ่ียมสะอาด ป.ตรี  งานพัสดุ 

14.นางสาววันทนีย์ ทรัพย์อยู่ ปวส.  งานทะเบียน 

15.นางสมพิศ จันทร์คง ป.ตรี  งานวางแผนฯ 
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ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

16.นางสาวกรัณฑ์ทิพ     ประจิต ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ฝุายกิจการ

นักเรียนฯ 

17.นางจริยา                จิตต์สําราญ ปวส.  งานห้องวิทยบริการและ

ห้องสมุด 

18.นางสาวจริยา เสาพรม ปวส.  งานการเงิน 

19.นางสาวศิริพร คําวีระ ป.ตรี  งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

20.นายณัฐพัฒน์ วงศ์คํา ป.ตรี  งานบริหารงานทั่วไป 

21.นายประวิทย์ เห็นชอบ ต่ํากว่า ม.6  พนักงานขับรถ 

22.นายจรัญ แสงมณี ต่ํากว่า ม.6  พนักงานขับรถ 

23.นางสาวชุติกาญจณ์ ยะถา ม.6  แม่บ้าน 

24.นายประเสริฐ หมูล้อม ต่ํากว่า ม.6  นักการภารโรง 

25.นายประสาท หมูล้อม ต่ํากว่า ม.6  นักการภารโรง 

26.นายประจวบ หมูล้อม ต่ํากว่า ม.6  นักการภารโรง 

27.นางศุลีพร มาอุด ต่ํากว่า ม.6  คนสวน 

28.นายภิรมย์ โตเอ่ียม ต่ํากว่า ม.6  คนสวน 

29.นายจิ๋ว ลูกอินทร์ ต่ํากว่า ม.6  ยาม 

30.นายชงษ์ วงษ์จ่า ต่ํากว่า ม.6  ยาม 
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ข้อมูลงบครุภัณฑ์ 
วิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝุายวิชาการ 
- เครื่องปรับอากาศ 26,000 BTU (36,000 บาท x 6 เครื่อง)  216,000 บาท  
- เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU (17,000 บาท x 1 เครื่อง)    17,000 บาท 
- เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU (28,600 บาท x 1 เครื่อง)    28,600 บาท 
- เก้าอ้ีสํานักงาน  (2,990 บาท x 5 ตัว)       14,950 บาท 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
- เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU (40,200 บาท x 5 เครื่อง)  201,000 บาท 
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ส่วนที่ 3  

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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แผนงาน/งบรายจ่าย 

  ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ 
รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต   โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม 
อุดหนุนขัน้
พ้ืนฐาน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน 
รวม 

   
 

 
   

  
1. แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

4,268,770 753,000 430,000 5,451,770 
 

 
  

1,400,000 1,400,000 6,851,770 

- งบบุคลากร 2,959,570 
  

2,959,570 
 

   
 

2,959,570 

- งบดําเนินงาน 1,309,200 753,000 430,000 2,492,200 
 

   
 

2,492,200 
- งบลงทุน 

   
 

 
  1,400,000 1,400,000 1,400,000 

 - งบเงินอุดหนุน 
   

 
 

   
  

 - งบรายจ่ายอื่น    
 

 
   

  
2. แผนงานบูรณาการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    3,162,650 
 

1,407,065 
 

1,876,000 
 

6,445,715 6,445,715 

- งบบุคลากร           
- งบดําเนินงาน           
- งบลงทุน           
 - งบเงินอุดหนุน     3,162,650 1,407,065   4,569,715 4,569,715 
 - งบรายจ่ายอื่น       1,876,000  1,876,000 1,876,000 
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แผนงาน/งบรายจ่าย 

  ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ 
รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต   โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม 
อุดหนุนขัน้
พ้ืนฐาน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

งบรายจ่าย
อื่น 

งบลงทุน 
รวม 

   
 

 
   

  
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

      
  

  

- งบบุคลากร           
- งบดําเนินงาน           
- งบลงทุน           
- งบเงินอุดหนุน           
- งบรายจ่ายอื่น           
4. แผนงานบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

      
  

  

- งบบุคลากร           
- งบดําเนินงาน           
- งบลงทุน           
 - งบเงินอุดหนุน           
 - งบรายจ่ายอื่น           
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ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 

1. ประมาณการรายรับ       19,011,390 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     1,200,000 บาท  
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน   400,000 บาท    
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป   800,000  บาท   

  
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ  1,492,957 บาท  
 งบบุคลากร     14,311,242 บาท    
 งบดําเนินงาน    1,236,500 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    4,219,749 บาท 

งบรายจ่ายอื่น    1,045,250 บาท   
2. ประมาณการรายจ่าย    19,011,390 บาท 
 งบบุคลากร     7,479,420       บาท  
  - เงินเดือน    4,090,980 บาท    
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  3,086,040 บาท    
  -  เงินวิทยฐานะ    235,200 บาท    
  -  ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 67,200  บาท    

งบด าเนินงาน       บาท  
  -  ค่าตอบแทน      850,100 บาท    
  -  ค่าใช้สอย      412,700 บาท    
  -  ค่าวัสด ุ             1,782,000 บาท  
 -  ค่าสาธารณูปโภค     600,000 บาท  

งบเงินอุดหนุน      5,174,170 บาท  
  - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่   5,174,170 บาท  
ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

งบลงทุน     4,224,000 บาท  
  -  ครุภัณฑ์     4,224,000    บาท   
  -  สิ่งก่อสร้าง     4,224,000    บาท  
 งบรายจ่ายอื่น     1,771,850  บาท 
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  -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน   13,000  บาท   
  -  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ      90,000  บาท 
  -  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง  553,000 บาท 
เพ่ือชุมชน 
  -  โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีตอบสนอง 

         15,000   บาท 
  -  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม (ทวิศึกษา) 284250  บาท 
 -   โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด   20,000  บาท 
 -   โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา  70,000    บาท 
     เพ่ือถ่ายทอดโนโลยี ฯ   
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