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วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  
งานวางแผนละงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 



ก 
 

ค ำน ำ 
 
            นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบ
การศึกษาของประเทศเป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  ทั้งส่วนราชการในส่วนกลาง
และสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งเน้นสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา    เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ  
            วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  และ
ด้านการบริหาร  รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต   
            แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง   ได้จัดท าขึ้นโดยรวบรวม
แผนงาน  งาน  และโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2551 นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตลอดจนวิสัยทัศน์   พันธกิจ   และปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง    เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   

                                                                                   งานวางแผนและงบประมาณ  
                                                                                 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

                                                                                       วิทยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 

พันธกิจ 
           1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
           2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
           3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเน่ือง เสมอภาคและเป็นธรรม 

 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ  ระดับฝีมือ  เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
           6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน 
           7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์  
           1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
           2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
           3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
           4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ  
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา  
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน  
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร  
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ  
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา  
7. การสร้างและกระจายโอกาส  
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ  
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ  
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
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โครงการ  
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี    ( เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม   การพัฒนา  
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)  
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ( เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม)  
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา  
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)  
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
7. เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชา่งเทคนิคแผนโคลัมโบ  
8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น  
9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย   ในบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ   
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม  
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล           
12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน  
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและอาชีพ  เฉพาะ
ทาง  
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ  
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา  
17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย  
18. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  
19. โครงการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  
20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  
24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ  
26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ  
29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพ  และความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
ทุนปัญญาชาติ  
30. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ  
31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  
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32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา   เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ    และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน  
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา  
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
38.โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง  
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี  
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง  
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ  
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล  
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา  
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  
45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเปูาหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ   

 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  

1. การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร     และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

 11.ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญ    ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพ  และด ารงชีวิตได้  โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดี  มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน 
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจน  หรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง  

3. ให้องค์กร ภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แ ละประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   เขตพื้นที่การศึกษา   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความ
พร้อม   โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต    ปรับกระบวนการเรียนรู้และ 
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝุเรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่นการมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. สง่เสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่ มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเคร่ืองมือที่เหมาะสม  มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยครู   หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง   เช่น   การเรียนทางไกล    การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ  การจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ    สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา  ให้มีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างสันติสุข  และความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเผยแพร่  มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย   เพื่อการเรียนรู้    สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย   น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
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10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ   เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ. ศ. 2555 – 2559) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)    มี

แนวคิดที่มีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 – 10 โดยยัง 
คงยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ” รวมทั้ง“สร้างสมดุลการ
พัฒนา”ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับเพื่อให้การพัฒนาและบริหาร
ประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ  ทั้งคน  สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและการเมืองโดยมีการวิเคราะห์อย่าง“มีเหตุผล”และใช้หลัก “ความพอประมาณ ”  ให้เกิดความ
สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ  ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่ง 
ตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรียม“ระบบภูมิคุ้มกัน ”  ด้วยการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน 
ประเทศทั้งน้ีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้  “ความรอบรู้ ” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วย
ความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย    รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและ
ส านึกใน  “คุณธรรม และจริยธรรม”  ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร”   จะเป็นภูมิคุ้มกันที่
ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก   ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  
         วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ 

1.  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ   ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม     มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย   สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น   มีความเข้มแข็ง    สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน     เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     และภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
1. ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 -2559)  

          การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ. ศ. 2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทัน
โลก  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย   เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด“คน”
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการ
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พัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง   การปกครอง  วัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  เป็นต้น    โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
         2. เจตนารมณ์ของแผน 
         แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง   (1)  พัฒนาชีวิตให้เป็น  “ มนุษย์ที่สมบูรณ์   ทั้งทางร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข”  และ  (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง  และมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ เป็น
สังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน 
        3. วัตถุประสงค์ของแผน 
        เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งช าติฉบับปรับปรุง(พ.ศ. 2552-2559) 
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
        1.  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
        2.  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
        3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม คุณธรรม                     
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 – 2558 
วิสัยทัศน์      
          จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท   พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับทุกคน   การศึกษาจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน  ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน 
 
พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนเพื่อให้เท่าเทียมกันทุก
แห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท  ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน  ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า 

2. พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย   มีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกได้และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปู าหมายหลัก คือ นักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
1.  ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 
2.  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
4.  ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
7.  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9.  รายการค่าด าเนินการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ีเก่ียวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
          1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
              1.1.  ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้ 
เทคโนโลยีด้านการศึกษารวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ 
ศึกษาต้ังแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
              1.2. สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่  ส่งเสริมการรักการอา่น   เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย   และภาษา 
ต่างประเทศ 
              1.3. พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ  และความฉลาดทางอารมณ์   เรียนรู้ 
และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย  ยึดมั่นในสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรม   จริยธรรม มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตส านึกที่ดี
ผา่นกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย 

     1.4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ 
คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
              1.5. สง่เสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาห 
กรรมเปูาหมาย  สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
              1.6 พัฒนาครู  ให้มีคุณภาพ   มีจิตวิญญาณความเป็นครู   สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสาขาขาดแคลน 
              1.7. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 
              1.8. สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 
            

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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              นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
              2.1. จัดให้ประช ากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยม 
ศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
              2.2. สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 
          3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 
          4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
          5. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
          6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน 
          8. แผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
          9. แผนงานปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด 
        10. แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
        11. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
 

การขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์  การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้      

1 .  ด้ านการ เพิ่ ม ป ริม าณ ผู้ เ รี ยนส ายอาชี พ  ก าหนดเ ปู าหมาย ของกา รด า เ นิน งานโดย 
1.1. รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.               
1.2. ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5  ด้วยการปูองกัน ดูแลรายบุคคล 
การวิจัยพัฒนาแก้ปัญหารายวิทยาลัย รายสาขาวิชาการวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเปูาหมายใน 50 
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง              
1.3. จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา              
1.4. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา              
1.5. เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุกซึ่งได้แก่ นักเรียน และ

ผู้ปกครอง           
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ               
2.1. จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย  
2.2. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ 

สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ านวน ๔ แห่ง  
2.3. จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหน่ึง 
2.4. ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข  ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ  อาชีวะสองระบบ และการจัด

หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5. มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคน   ในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน   สาขาที่เป็นนโยบาย

รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี 
การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์  รถไฟความเร็วสูง   
อัญมณี  ยานยนต์  ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว โรงแรม ฯลฯ 

2.6. ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะ    ในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และอาชีวะเพื่อคนพิการ  
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อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น  ตลาดนัดอาชีพ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์    เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง  Upgrade Skills  และ  Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7. สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2.8. จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์  อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9. เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย   อาชีวะทางไกล  และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network)  

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1. ระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียนส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 

และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
                   - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  Constructionism,   Project Based Learning 
Authentic Assessment,  การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง   สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
                   - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล 
                   - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
                  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง  ตามความต้องการ
ของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
                  - ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware  สื่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดสื่อ  สื่อออนไลน์  และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้  ICT เพื่อการเรียนการสอน 
                  - พัฒนาครู  สร้างเครือข่ายครู  Social Media  และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 
                  - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

3.2. ระดับผู้เรียนยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency)    และสมรรถนะการท างาน   ตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency)  โดยใช้  V-NET  การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ    และการประเมินระดับห้องเรียน   สร้าง
เสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย  ความมี
วินัย    เสริมสร้างทักษะชีวิต   ความสามารถด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  การเป็นผู้ประกอบการ   พัฒนาทักษะ
การคิดบนพื้นฐาน  Competency Based   Technology Based  Green Technology  และ  Creative 
economy  รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม    และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  อาทิ สุภาพบุรุษ
อาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3. เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม  ASEAN         โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP)  ทุกจังหวัด   ใช้หลักสูตร  สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ   บริษัทต่างประเทศและในประเทศ   ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ   
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
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4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1.  ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal, 

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

Formula   Funding  โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  ความเสมอภาค และตามนโยบายการ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3. ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้เพียงพอ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4. ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศเพื่อพัฒนา  การจัด
อาชีวศึกษา ดังน้ี  
                - องค์การ   สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
                - ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
                - องค์การระหว่างประเทศได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และUNIVOC ฯลฯ  
                - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลกได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุุน เดนมาร์ก 
เยอรมัน ฯลฯ 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
"5 นโยบายท่ัวไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน" 

5 นโยบายท่ัวไป 
1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  จะต้องยึดหลัก  การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจและความต้องการ

ของทุกภาคส่วนในสังคม  มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ   
รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ   และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนว 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย  

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย    จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล    ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังคุณธรรม  การสร้างวินัย  ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   
การมีจิตสาธารณะ    ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด  อุดมการณ์  และความเชื่อ    รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการ
สร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม   เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ือง
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คุณธรรมและจริยธรรม      มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม  มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ    จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสา นสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง  รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม 
 
          7 นโยบายเฉพาะ    (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
          1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 

1.1. การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
1.2. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา    โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษา
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้   และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนใน
พื้นที่อย่างจริงจัง 
1.3. สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
1.4. มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์และสถานศึกษาโดย

การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 
1.5. มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา   และการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย  

รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ      ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเน่ือง 

1.6. สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง    ให้กับองค์การระหว่างประเทศโดย  เฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก  ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม   ประเทศเพื่อนบ้าน   และสื่อมวลชน   อย่างต่อเน่ือง 

2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558      และการด ารงความต่อเน่ืองภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
2.1. โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน  นักเรียน  นักศึกษา ครูอาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
2.2. มีกิจกรรมการเรียนรู้    ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา   และการ

แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเน่ือง 
2.3. สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ   และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน  สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม  และให้ความ
เคารพในอุดมการณ์   ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของ  ความเป็นมนุษย์ ให้กับ
นักเรียน  นักศึกษา   ครูอาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ   ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
3.1. มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษา   และสามัญศึกษาให้

เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
3.2. มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา       และบุคลากรทางศึกษา   รองรับทิศทาง

ก า ร พั ฒน า ป ร ะ เ ท ศ โดย ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ นวั ต ก ร ร ม เ ป็ น ฐ า นก า ร พั ฒน า 
           3.3. มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา  เพื่อ
กา รน า ไป ใช้ ป ระ โย ช น์แ ล ะส ร้า ง มู ล ค่ า ส นับ ส นุนกา ร พัฒนา เ ศร ษฐ กิ จแ ล ะสั งคม ขอ งป ร ะ เ ท ศ  
          3.4. มีแผนงานและโครงการ  เพื่อส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต
สินค้าและอาหาร  ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และอื่น 
ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน   ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ   โดย
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดท าความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคน ทั้งระบบ 

3.5. มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้  เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์    วิสาหกิจ   การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ   ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้
และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มาใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันในการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
4.1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการ    และเหมาะสมกับอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู ให้เอื้อต่อการเพิ่ม
โอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 

4.2. ระบบการบริหารงานบุคคล  การย้ายบรรจุ   และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   มีมาตรฐานระดับสากล   สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษา  และลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

4.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4.4. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่าง
เป็นระบบ    มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง    โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล อย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.5. มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู  อาจารย์     และบุคลากรทางการศึกษา โดย
การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน     และให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินอย่างเป็นระบบ 

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
5.1. น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มาเป็นหลักในการ

ด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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5.2. การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อการศึกษา จะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน    ความคุ้มค่า ความจ าเป็นใน
การลดอุปสรรคและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ    การยกระดับคุณภาพการศึกษา    รวมทั้งความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมพื้นที่ 

5.3. มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 

5.4. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการ      เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา  และประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
6.1. สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วน   ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน

การศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี     เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนและ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 

6.2. สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้    และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ2558และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ   ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ      เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6.3. หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ   ในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

6.4. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว    เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

6.5. สามารถติดตาม   ประเมินผล   และรายงานผลการปฏิบัติราชการ       และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเน่ือง       และสามารถก าหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์  มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ    รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส   และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

7. การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
7.1.  มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  คร้ังที่ 2    และเป็นไป

ตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 

7.2. มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา    โดยเฉพาะการด าเนินการต่อเน่ืองของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตร   และการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุค
ใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการปฏิรูปการ
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เรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษา 

7.3. สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ     สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตร
มาสรวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย  ระบบการบริหาร
จัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 

๑๐ นโยบายเร่งด่วน     (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
1. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา  รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการช่วยเหลือ

เยียวยาและฟื้นฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
2.1. มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมี

การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
2.2. ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั่ ว ไป /จ านวนเห ตุทะ เลาะวิ ว าทของ นัก ศึกษาอาชีว ะ ศึกษา ในช่ วง  ๓ เดือนลดลงอย่ างชั ดเจน 
          3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
3.1. มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

          3.2. มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา  
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเร่ืองค่านิยมหลัก มีคุณธรรม  
จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และ
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
4.1. มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ  ความสามารถอย่าง

รอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการท า
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการท างาน การศึกษาเพื่ออาชีพ 

4.2.น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและกลไกการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
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5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ 
และด้อยโอกาส 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
5.1. มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
5.2. สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบัน 
6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลง

ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
6.1. มี แนวทางและมาตรการ จู ง ใ จภาคเอกชนให้ เ ข้ าม ามี ส่ วน ร่วม ในระบบการ ศึกษา  

          6.2.  มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
          7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
7.1. มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด  รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

7.2. สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  ให้เป็นไป
ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อ
หลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
8.1. มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
8.2 . มี มาตรการและแนวทางที่ ชั ดเ จนและมี ผลบั ง คับ ใช้ ใ นทางปฏิบั ติอย่ าง เป็น รูปธรรม  

          9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
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เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
9.1. มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
9.2 . มี มาตรการและแนวทางที่ ชั ดเ จนและมี ผลบั ง คับ ใช้ ใ นทางปฏิบั ติอย่ าง เป็น รูปธรรม  

         10. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
10 .1 .  มีก ารก าหนดห น่วยงานรับผิ ดชอบในการด า เ นินการตามนโยบายเ ร่ง ด่ วนที่ชั ดเ จน  

          10.2. มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
10.3. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
10.4. มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ

ทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
10.5. สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
    ปรัชญาสถานศึกษา        
“ เชิดชูคุณธรรม  น าวิชา  พัฒนาสังคม ” 
 
     วิสัยทัศน์ 
      วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งเป็นสถานศึกษาชั้นน าในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่เน้นการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับของสังคมภายในปี 2559  
 
      พันธกิจ 

                   1.  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

                    2.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ
และประชาคมอาเซียน 

                    3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

                    4.  พัฒนาระบบความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
                    5.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรง

กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2. นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
3. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ ต้องการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
4. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
5. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้มาตรฐานสากล 
6. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์   การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
7. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
    

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
      1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผ่านการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
      2. การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลรายวิชาควรให้สอดคล้องกับผู้ เรียนและสถาน

ประกอบการ 
       3. การบริหารงบประมาณควรมีการจัดสรรให้เหมาะสมกับกิจกรรม โครงการและการประเมินควร

ประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ   
       4. สร้างความตระหนักและความร่วมมือของบุคลากรภายในให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานของทุกคน 
 

      ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
1. กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้รับเหรียญทองระดับชาติ ,ยุทธหัตถีเกม จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้รับเหรียญทองระดับภาค ,พระเจ้าเสือเกม จังหวัดพิจิตร 
3. การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมได้รับรางวัลชมเชย ,ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต 

จังหวัดปทุมธานี  
4. รางวัลชมเชยสถานศึกษาพระราชทาน 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี 1   
    พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
    เป้าประสงค์   
    พัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

                    มาตรการท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและ  
                                    ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                                 แผนงาน 1.1  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

         แผนงาน 1.2  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
         แผนงาน 1.3  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
         แผนงาน 1.4  พัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
         แผนงาน 1.5  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module       
      มาตรการท่ี  2  การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน 
          แผนงาน 2.1  พัฒนาระบบกลไกเทียบโอนประสบการณ์ 
          แผนงาน 2.2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
          แผนงาน 2.3  แนะแนวเชิงรุก เช่น Open House หรือ Road Show 
          แผนงาน 2.4  เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์ 

กล                                กลยุทธ์ท่ี 2   
                                   สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
                                   เปูาประสงค์    
                                   นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

    มาตรการท่ี 1 การพัฒนานักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยท่ีดี 
       แผนงาน 1.1  ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการ 
                        ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       แผนงาน 1.2  ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
       แผนงาน 1.3  ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       แผนงาน 1.4  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
       แผนงาน 1.5  ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาครูและนักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลโลกท่ีดี 
       แผนงาน 2.1  พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอที 
       แผนงาน 2.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน 
       แผนงาน 2.3  แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
       แผนงาน 2.4  จัดส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
                       อาเซียน 
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กลยุทธ์ท่ี 3   
                          พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องของสถาน ประกอบการ  
                          และประชาคมอาเซียน 
                          เป้าประสงค์   
                          หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของ  
                          สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

         มาตรการท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการและ   
                                          ประชาคมอาเซียน 

             แผนงาน 1.1  ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
             แผนงาน 1.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท า 
                                      แผนการเรียนรู้ 
              แผนงาน 1.3  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย 
              แผนงาน 1.4  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ 
                                       สถานประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          มาตรการท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ 
              แผนงาน 2.1  นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ 
              แผนงาน 2.2  พัฒนากระบวนการวัดและประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
              แผนงาน 2.3  พัฒนาระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและศูนย์ฝึกใน 
                                       สถานศึกษา 
              แผนงาน 2.4  ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
              แผนงาน 2.5  น าผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 
กลยุทธ์ท่ี 4   

                      พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 
                      แนวใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      เป้าประสงค์  
                      ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 

      มาตรการท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
          แผนงาน 1.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
          แผนงาน 1.2  จัดท าแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

         แผนงาน 1.3  พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
         แผนงาน 1.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
         แผนงาน 1.5  จัดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

       มาตรการท่ี 2 การพัฒนาระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
           แผนงาน 2.1  สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 

          แผนงาน 2.2  ดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของครูที่ปรึกษาและ 
                          ผู้ปกครอง 
           แผนงาน 2.3  ปูองกันการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด สิ่งอบายมุข ในสถานศึกษา 
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           แผนงาน 2.4  ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนและทุนการศึกษา 
        มาตรการท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

            แผนงาน 3.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
            แผนงาน 3.2  พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของ 
                             สถานศึกษา 
            แผนงาน 3.3  บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
            แผนงาน 3.4  เร่งจัดหาจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

         มาตรการท่ี 4 การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการ 
                         อาชีวศึกษา 

            แผนงาน 4.1  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
            แผนงาน 4.2  บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
            แผนงาน 4.3  ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและ 
                            ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 5   
          ส่งเสริมการบริการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
          เป้าประสงค์   
           การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ได้ 
           มาตรฐานสากล 
           มาตรการท่ี 1 การพัฒนาวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถ่ิน  

                แผนงาน 1  วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
               แผนงาน 2  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
               แผนงาน 3  ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
               แผนงาน 4  จัดหาศูนย์ฝึกยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับ 
                                      ชุมชน 

          กลยุทธ์ท่ี 6   
                          สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบ 
                          อาชีพอิสระและงานวิจัย 
                          เป้าประสงค์  
                          นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชะอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ 
                          มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

         มาตรการท่ี 1  การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพและ   
                           มาตรฐานสากล 

               แผนงาน 1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ 
                              งานวิจัย 
               แผนงาน 1.2 สร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
               แผนงาน 1.3 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 

            



22 
 

มาตรการท่ี 2  การพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
               แผนงาน 2.1 พัฒนาระบบการพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
               แผนงาน 2.2 ร่วมมือกับเครือข่าย พัฒนาคุณภาพงานสร้างสรรค์ และการประกอบ  
                               อาชีพอิสระ       
               แผนงาน 2.3 สร้าง พัฒนาและด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 7  
    ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    เป้าประสงค์   
    การประกันคุณภาพในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
    มาตรการท่ี 1  การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

       แผนงาน 1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       แผนงาน 1.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานโดย 
                       การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    มาตรการท่ี 2 การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
       แผนงาน 2.1  จัดท าแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
       แผนงาน 2.2  ครู หัวหน้าแผนก/งาน จัดท า SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 
       แผนงาน 2.3  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผลและ 
                        ติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 

     มาตรการท่ี 3 การพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
        แผนงาน 3.1  จัดท าเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 
        แผนงาน 3.2  บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT 
        แผนงาน 3.3  น าข้อเสนอแนะผลจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนา 
                         สถานศึกษา 
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
 
    4.1. ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
          วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ประกาศจัดต้ัง  เมื่อวันที่   18 มิถุนายน  2540  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่
จะขยาย  โอกาสทางการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา ตามแผนอาชีวศึกษาระยะที่ 7  เพื่อยกระดับการศึกษา  ของ
เยาวชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและสามารถรองรับนักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ตอนต้นที่สนใจจะเรียน
ต่อทางด้านวิชาชีพ โดยเปิดการเรียนการสอน ดังน้ี 
ในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ และพณิชยการ 

       ในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่าง
ไฟฟูาก าลัง 

       ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   2  สาขาวิชา  คือ  
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  และสาขาวิชาการบัญชี 

ในปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ  ปวช . และระดับ ปวส. 
สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างไฟฟูา  การบัญชี  การตลาด   คอมพิวเตอร์  คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็ก
และผู้สูงอายุ 

ในปี พ.ศ. 2550  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  
สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

ในปี พ.ศ. 2551  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  
สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง สาขางานการติดต้ังไฟฟูา 

ในปี พ.ศ. 2552  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  
สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   
            4.2. สถานท่ีตั้ง  ขนาด  และอาคารเรียน 
              วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีเน้ือที่ 153 ไร่ 23 ตารางวา ต้ังอยู่ ณ เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้าน
ปุาป๋วย)   ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์  51130   โทรศัพท์  0-5359-1165      
โทรสาร 0-5398-0909  Web site : www.Banhong.ac.th    E-mail : Banhong_40@hotmail.com   
                โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดถนนปุาป๋วย-หนองเขียด 
ทิศใต้   ติดปุาสงวนแห่งชาติ 
ทิศตะวันออก  ติดที่ดินของเอกชน 
ทิศตะวันตก  ติดส านักงานประปา อ าเภอบ้านโฮ่ง  และองค์การบริหารส่วน 

                                      ต าบลบ้านโฮ่ง 
 
                     
 
 

mailto:Banhong_40@hotmail.com
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มีอาคารเรียน  และอาคารประกอบการต่างๆ   ดังน้ี  
บ้านพักครู 14 ยูนิต/ห้องประชุม  จ านวน   1   ห้อง 
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน   จ านวน  1   หลัง 
อาคารกิจการ    จ านวน  1  หลัง 
โรงอาหารและหอประชุม   จ านวน  1 หลัง 
ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน  1 หลัง 
บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน  1 หลัง 
บ้านพัก  4  ยูนิต    จ านวน  1 หลัง 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  จ านวน  1 หลัง 
อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น   จ านวน  1 หลัง 
โรงฝึกงานแบบจ่ัวคู่   จ านวน  1 หลัง 
อาคารโรงจอดรถ    จ านวน  1  หลัง 
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายอุดม   ปาลกีุย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นายสุภชัย  โลหิตพนิทุ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

 

นายรุ่งโรจน์   อาริยะ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์ 
หัวหน้างานบุคลากร 

 
นายชัยวัฒน์   พอพิน 
หัวหน้างานการเงิน 

 

นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ 
หัวหน้างานบัญชี 

 
นายชัยพร   วิชัยค า 
หัวหน้างานพสัดุ 

 

นายสมพงษ์    เหมืองหม้อ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวกลัยารัตน์   สุริยะธรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการ 

นักเรียนนักศึกษา 

 นายเจษฎา   จินาต ิ
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ นางสาวสยุมพร   พรหมสุรินทร์ 

หัวหน้าแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 

 

นายเจษฎา   จินาต ิ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

นายเจษฎา   จินาต ิ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

นายเฉลิมชัย   บุญทะวงศ์ 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

             นายจตพุร   หมอโอสถ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นายบันจวบ  ก้อฝ้ัน 
หัวหน้างานกจิกรรม  
นักเรียนนักศึกษา 

 
นายสุพจน์   ญาณะทาน 
หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

 
นายเฉลิมชัย   บุญทะวงศ์ 
หัวหน้างานปกครอง 

นางศิริภัทร   ตลุยาพร 
หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

นายชัยวัฒน์  พอพิน 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

ฯ 

นายสุภิวัฒน์  วันอ้าย 
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายบันจวบ  ก้อฝ้ัน 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 

 

นายชัยพร   วิชัยค า 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

 

นายชัยวัฒน์   พอพิน 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์ 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

 

นางสาวสิรัลักษณ์   ศรีธิธง 
หัวหน้างานวิจัยพฒันานวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ 

นางกานต์พชิชา   สุวงค์ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า

และประกอบธุรกจิ นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ 
หัวหน้างานหมวดยานพาหนะ 

 
นายสุภิวัฒน์  วนัอ้าย 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

 

นายสุพจน์    ญาณะทาน 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 

และการจัดหางาน 

 
นางกานต์พชิชา   สุวงค์ 
หัวหน้างานสวสัดิการ 
นักเรียนนักศึกษา 

 

นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ 
หัวหน้างานโครงการพเิศษ 

และการบริการชุมชน 

นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี 

 

นางศิริภัทร   ตลุยาพร 
หัวหน้างานทะเบียน  

 

นางสุดาลักษณ์  อั้นอยู่ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  

 

นางสาวสิรัลักษณ์   ศรีธิธง 
หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
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6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
 
     6.1 อัตราก าลัง ปี 2558    ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2557 
                                                                          ผู้ให้ข้อมูล นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์ 
 
          อัตราก าลังของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง     มีบุคลากรท้ังสิ้น      41     คน 

ก. ข้าราชการ     15  คน 
     1. ผู้บริหาร                5  คน 
     2. ข้าราชการครู    10  คน 
     3. ข้าราชการพลเรือน               -  คน 

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

ค. พนักงานราชการ      5  คน 
     1. ท าหน้าที่สอน      5  คน 
               2. ทั่วไป/สนับสนุน       -  คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว                                         20               คน 
     1. ท าหน้าที่สอน               4  คน 
     2. ทั่วไป/สนับสนุน                                  16           คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ      -  คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการอื่น      -  คน 
ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง       -  คน 

     1. ข้าราชการ                          -  คน 
     2. ลูกจ้างประจ า                                       -  คน 

6.2 ข้อมูลบุคลากร   จ าแนกตามวุฒิการศึกษา        36      คน 

                           ก. ครูผู้สอน       ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน             รวม 
- ต่ ากว่า ม.6             -  คน  6  คน    6   คน 
- ปวช./ม.6    -  คน  3  คน    3   คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี   -  คน  6  คน    6     คน 
- ปริญญาตรี            18  คน  1  คน  19   คน 
- ปริญญาโท    2  คน  -  คน   2   คน 
- ปริญญาเอก     -  คน  -  คน   -   คน 
    รวม            20  คน   รวม 16  คน  36   คน 
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 

                               ก. ครูผู้สอน                ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน             รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร        -            คน  -  คน    - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน          -           คน  -  คน    - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน        4            คน           16  คน   20 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)      -    คน  -  คน    - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ        -           คน  -  คน    - คน 
              รวม                  4           คน    รวม 16   คน   20 คน 

6.4 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
6.4.1 ข้าราชการ  รวม  15 คน (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ช่ือ - สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายสุภชัย โลหิตพินทุ ปริญญาโท   ผู้อ านวยการ  
2.  นายอุดม   ปาลีกุย ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
3.  นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
4.  นายจตุพร หมอโอสถ ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 

5.  นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
6.  นางศิริภัทร ตุลยาพร ปริญญาโท แผนกบัญชี  
7.  นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง ปริญญาโท แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
8.  นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่ ปริญญาตรี แผนกบัญชี  
9.  นายบันจวบ   ก้อฝั้น ปริญญาตรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
10.นางสาวสยุมพร   พรหมสุรินทร์ ปริญญาตรี แผนกสามัญ สัมพันธ์  
11.นายชัยพร   วิชัยค า ปริญญาตรี แผนกเคร่ืองกล  
12.นายเจษฎา จินาต ิ ปริญญาตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
13.นายชัยวัฒน์ พอพิน ปริญญาตรี แผนกไฟฟูาก าลัง  
14.นายเฉลิมชัย   บุญทะวงศ์ ปริญญาตรี แผนกไฟฟูาก าลัง  
15.นางกานต์พิชชา  สุวงษ์   ปริญญาตรี แผนกสามัญ สัมพันธ์  
 

6.4.2 ลูกจ้างประจ า  รวม 1 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

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

1. นายธวัฒ    จันทร์ควง ป.4   พนักงานขับรถ  
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6.4.3 พนักงานราชการ   รวม 6 คน (ท าหน้าที่สอนธุรการทั่วไป) 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

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

1. นายสมพงษ์       เหมืองหม้อ ปริญญาตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
2. นายธนกฤต     วรรณธนสุทธิ ปริญญาตรี แผนกเคร่ืองกล  
3. นายสุพจน์       ญาณะทาน ปริญญาตรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
4. นายสุภิวัฒน์     วันอ้าย ปริญญาตรี แผนกพื้นฐาน  
5. นางสาวสุพิชชา   เจริญศักด์ิชัยกุล ปริญญาตรี แผนกบัญชี  

6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว รวม  20 คน   (ท าหน้าที่สอนธุรการทั่วไป) 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

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

1. นายรุ่งนิรันดร์        พิมพิไสย ปริญญาตรี แผนกเคร่ืองกล   
2. นางกมลชนก        ชัยศิรินวกาญจน์ ปริญญาตรี แผนกบัญชี  
3. นางสาวสุภิศา        จุฑาปัญญา ปริญญาตรี แผนกสามัญ  
4.  นางสาวเบญจมาศ   ไชยกันทา ปริญญาตรี แผนกคอมฯ  
5.  นางประภาภรณ์    บุญสุทธิ์  ปวส.  เจ้าหน้าที่ฝุายวิชาการ 
6.  นางทิพวรรณ        ทนุชิต ปวส.  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
7.  นางปรียาลักษณ์    ทุนร่องช้าง ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
8.  นางวารุณี          ปองนาน ปวส.  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวปราณี       ปันปละ ปวส.  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
10.นางสาวสุปรียา       วงค์จันทร์ต๊ิบ ปวช.  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
11.นางสาวจิตรา         ปารมี ปวช.  เจ้าหน้าที่ฝุายแผนงานฯ 
12.นางรัตนาภรณ์        ใจมาวงศ์ ปวส.  เจ้าหน้าที่ฝุายพัฒนาฯ 
13. นางกาญจนา        บุญกลิ่น ปวส.  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
14.นางสาวอภัสรา     ใจมหา ปวช.  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
15.นายประเสริฐ         ทะนุชิต ม.ปลาย  นักการภารโรง 
16.นายมิตร               พงศ์ตุ้ย ม.ต้น  นักการภารโรง 
17.นางสาวสุธาสินี        ด าดิบ ปวช.  พนักงานท าความสะอาด 
18.นายการุณ             ไชยปินตา ม.ต้น  นักการภารโรง 
19.นายถวิล          วงศ์ฝั้น ม.ต้น  ยาม 
20.นายสมบูรณ์           ใจมะสิทธิ์ ม.ต้น  ยาม 
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ส่วนที่ 3  

 แผนปฏบิตัิราชการและแผนใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
 วิทยาลัยการอาชีพบา้นโฮ่ง 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผา่นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
 

             
หน่วย : บาท 

  ผลการใช้จ่ายเงินปีทีผ่่านมา (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งส้ิน 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได ้ เป็นเงนิ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์ 
วิจัยสร้างองค์

ความรู้ 
รวม 

  
          บกศ.   

                             10,266,796.20  
 - งบบคุลากร 

  7,164,198.00                                 7,164,198  
- เงินเดือน 

  5,511,804.00                            
- ค่าจ้างประจ า 

     366,060.00                            
- ค่าตอบแทนพนักงาน 

  1,286,334.00                            
 - งบด าเนินงาน 

 1,639,799.38   129,199.64   1,024,099.18                             2,793,098  

 - ค่าตอบแทน          262,540      44,280.00       286,915.00                        
 - ค่าใช้สอย 

      81,558.60         259,664.20                        
 - ค่าวัสดุ 

     913,274.10      36,758.00       385,346.50                        
 - ค่าสาธารณูปโภค 

     382,426.68      48,161.64        92,173.48                        
 - งบอุดหนนุ 

          22,500          15,000     272,000.00                              309,500  
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์ 
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี       
                 

                 - 
 

22,500.00     

               - 
 

    15,000.00 
     

                 - 
 

                 -       

  272,000.00 
 

                 -     
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  ผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งส้ิน 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได ้ เป็นเงิน 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์ 

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

          
รวม

ทั้งส้ิน 
บกศ.   

 - โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบ
วงจร 

        

    

    176,000.00          

      
 - โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

        

    

    250,000.00          

      
 - โครงการเสริมสร้าง
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

        

    

    200,000.00          

      
 - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรม
ในสถานศึกษา                 227,500.00                
 - โครงการผลิตและพํฒนา
บุคลากร             

      
57,432.00                

 - โครงการปฏิรูปหลักสูตรส่ือ 
            

      
11,500.00                

 - โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม             

      
38,500.00                
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ส่วนท่ี 3  

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัย  การอาชีพบ้านโฮ่ง 

        

1. ประมาณการรายรับ         35,493,102 บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 
 

2,092,985.37 บาท 
  

 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,234,385.37 บาท 

    

 
    - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป   858,600.00 บาท 

     ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 34,258,717 บาท 
  

 
งบบุคลากร  7,179,072 บาท 

    

 
งบด าเนินงาน 3,072,410 บาท 

    

 
งบลงทุน 16,800,000 บาท 

    

 
งบเงินอุดหนุน 5,008,735 บาท 

    

 
งบรายจ่ายอื่น 2,198,500 บาท 

    
        

2. ประมาณการรายจ่าย       33,867,822 บาท 

 
งบบุคลากร  5,419,200 

  
บาท 

  

 
 - เงินเดือน 

 
4,366,320 บาท 

   

 
 - เงินวิทยฐานะ  

 
268,800 บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 126,000 บาท 

   

 
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 268,800 บาท 

   

 
 - ค่าตอบพนักงานราชการ  389,280 บาท 

   

 
งบด าเนินงาน 3,747,000 

  
บาท 

  

 
 - ค่าตอบแทน 

 
910,000 บาท 

   

 
 - ค่าใช้สอย 

 
462,828 บาท 

   

 
 - ค่าวัสดุ 

 
1,168,800 บาท 

   

 
 - ค่าสาธารณูปโภค 450,000 บาท 

   

 
 - โครงการอื่นๆ 

 
1,085,200 บาท 
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งบลงทุน 16,950,000 

  
บาท 

  

 
 -  ครุภัณฑ์ 150,000 บาท 

   

 
 -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,800,000 บาท 

   

 
งบเงินอุดหนุน 2,089,680 

  
บาท 

  

 
 - ค่าหนังสือเรียน 

 
892,000 บาท 

   

 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 102,580 บาท 

   

 
 - ค่าเคร่ืองแบบฯ 401,400 บาท 

   

 
 - ค่ากิจกรรมฯ 423,700 บาท 

   

 

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม                     
การพัฒนาเทคโนโลยี 
 270,000 บาท    

 
งบรายจ่ายอ่ืน 2,198,500 

  
บาท 

  

 
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 500,000 บาท 

   

 
  เพื่อชุมชน (Fix it Center) 

     

 
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 22,500 บาท 

   

 
- โครงการเสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็ก 250,000 บาท 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 

                              ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

                              วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา) 

รายการ 

เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 

งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุ

ฯ   

งบจากใบโอนจัดสรร ป2ี557 1,639,799.38 780,491.87 2,355,770.00 129,199.64 350,000.00 15,000.00 1,024,099.18     6,294,360.07   

ประมาณการรายรับ ปี2558 1,760,000.00 858,600.00 2,854,100.00 130,000.00 352,350.00 15,000.00 1,270,000.00     9,440,768.10   

เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.2557   1,234,385.37 966,332.73                 

1. งบบุคลากร (จากส่วนกลาง)    

1.1 เงินเดือน 14 ราย                       

- เงินประจ าต าแหน่ง - ราย 4,366,320.00                 4,366,320.00 80.57 

- เงินวิทยฐานะ คศ.3 จ านวน 4 ราย 268,800.00                 268,800.00 4.96 

- เงินวิทยฐานะ ช านาญการ 3 ราย 126,000.00                 126,000.00 2.33 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 4 ราย 268,800.00                 268,800.00 4.96 

1.2 ลูกจ้างประจ า 1 ราย                       

- เงินประจ าต าแหน่ง - ราย 389,280.00               
 

389,280.00 7.18 

รวม 5,419,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,419,200.00 100.00 
1. งบบุคลากร (จากงบจัดสรร)     

1.3 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 
ราย 

  
  

 
 

    
  
  

   
  
  

    

- ค่าตอบแทนพิเศษ - ราย 1,350,120.00                 1,350,120.00 100.00 

- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 6 ราย 
  
  

              
  
  

 
 

  

รวม 1,350,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350,120.00 100.00 

1.4 ค่าจ้างชั่วคราว 22 ราย 
 

                   

- เงินเดือนครูพิเศษสอน 3 ราย 
 

  300,240.00             300,240.00 3.18 
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                            ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                                      วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 

งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุด

หนนุฯ   

งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

                            -  เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 16 ราย        1,257,240.00         1,257,240.00 13.32  

                            -  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพครูพิเศษ + 
เจ้าหน้าท่ี 19 ราย 

       114,000.00         114,000.00 1.21  

รวม 0.00 0.00 1,671,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  1,671,480.00 17.70  

2. งบด าเนินงาน    

2.1 ค่าตอบแทน                 
 

    

                              2.1.1 ค่าเช่าบ้าน                 
 

  

  2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 500,000.00     60,000.00         
 

560,000.00 5.93 

  2.1.3 ค่าธุรการนอกเวลา                 
 

300,000.00 3.18 

  2.1.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ (อาหารนอกเวลา)                 
 

  

  2.1.5 ค่าสอนระยะสั้น             50,000.00    
 

50,000.00    0.53 

รวม 500,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 9.64 5,419,200.00 100.00 
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                           ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                             วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) 

รวมทั้งส้ิน  ร้อยละ 
งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุด
หนนุฯ 

งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

2.2 ค่าใช้สอย                       

  2.2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ             300,000.00     300,000.00 3.18 

  2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                       

  2.2.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน                       

  2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(งานอาคาร)                       

  2.2.5 ค่าซ่อมครุภัณฑ์           15,000.00       15,000.00 0.16 

  2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ                       

  - ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ   2,400.00               2,400.00 0.03 

  - ค่าจ้างเหมายาม                       

  - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด   12,000.00               12,000.00 0.13 

  2.2.7 เงินสบทบประกันสังคม 54,000.00   79,428.00             133,428.00 1.41 

  2.2.8 ค่าใช้สอยอื่นๆ                       

รวม 54,000.00 14,400.00 79,428.00 0.00 0.00 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00 462,828.00 4.90 

2.3 ค่าวัสด ุ                       

  2.3.1 วัสดุส านักงาน                       

  - ฝุายบริหารทรัพยากร 35,000.00                 45,000.00 0.48 

  - วัสดุเอกสารการพิมพ์  45,000.00           25,000.00     70,000.00 0.74 

  - ฝุายวิชาการ 25,000.00                 25,000.00 0.26 

  - วัสดุส่วนกลาง 35,000.00            35,000.00         
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          ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
      วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) 

รวมทั้งส้ิน  ร้อยละ  
งบประมาณ บ ารุงการศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุด

หนนุฯ 
  งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

  ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

  - ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 25,000.00                 25,000.00 0.26 

  - ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 25,000.00                 25,000.00 0.26 

  2.3.2 วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น             370,000.00     370,000.00 3.92 

  2.3.3 วัสดุการศึกษา                       

  - แผนกวิชาเครื่องกล 80,000.00     2,000.00           82,000.00 0.87 

  - แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง 65,000.00                 65,000.00 0.69 

  - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 45,000.00                 45,000.00 0.48 

  - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 35,000.00                 35,000.00 0.37 

  - แผนกวิชาบัญชี 15,000.00     1,800.00           16,800.00 0.18 

  - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,000.00     1,000.00           14,000.00 0.15 



37 
                ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

               วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) 

รวมทั้งส้ิน 
   ร้อย

ละ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุฯ 

งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 30,000.00                 30,000.00 0.32 

  - 
ระยะสั้น ห้องละ 2,500 
บาท 

            50,000.00     50,000.00 0.53 

  - แกนมัธยม             50,000.00     50,000.00 0.53 

  - คู่ขนาน วิชาละ 1,000 บาท                       

  - 
เทียบโอนประสบการณ์ วิชา
ละ 1,000 บาท 

                      

  2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์             10,000.00     10,000.00 0.11 

  2.3.5 วัสดุหนังสือต าราวารสาร             10,000.00     10,000.00 0.11 

  2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   12,000.00         10,000.00     22,000.00 0.23 

  2.3.7 วัสดุ (งานอาคาร) 100,000.00                 100,000.00 1.06 

  2.3.8 วัสดุยานพาหนะ 80,000.00                 80,000.00 0.85 

  2.3.9 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ                       

  2.3.10 
วัสดุอื่นๆ (งานบ้าน งานครัว
และอื่นๆ)                       

                           

รวม 653,000.00 12,000.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 1,169,800.00 12.39 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                       

  2.4.1 ค่าไฟฟูา 300,000.00                 300,000.00 3.18 

  2.4.2 ค่าน้ าประปา       100,000.00           100,000.00 1.06 

  2.4.3 ค่าโทรศัพท์             20,000.00     20,000.00 0.21 
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                               ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                             วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) 

รวมทั้งส้ิน 
  ร้อย
ละ  งบประมาณ บ ารุงการศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุฯ 

  งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

  ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

  2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข             30,000.00     30,000.00 0.32 

รวม 300,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 450,000.00 4.77 

2.5 โครงการอื่นๆ   253,000.00 832,200.00               1,085,200.00 11.49 

2.6 ส ารองจ่าย   1,234,385.37 2,069,524.73   352,350.00         3,656,260.10 38.73 

รวม 253,000.00 2,066,585.37 2,069,524.73 0.00 352,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,741,460.10 50.22 

3. งบลงทนุ                         

3.1 ค่าครุภัณฑ์   150,000               150,000.00   

3.2 ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง   16,800,000               16,800,000.00   

                            

                           

รวม 0.00 16,950,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,950,000.00   
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           ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

        วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) 

รวมทั้งส้ิน 
ร้อย
ละ  งบประมาณ บ ารุงการศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา อุดหนนุฯ 

งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

4. งบอุดหนนุ                         

4.1 อุดหนนุทัว่ไป                       

4.2 อุดหนนุเฉพาะกิจ                       

  โครงการเรียนฟรี 15 ปี                       

- ค่าหนังสือเรียน (คน*1,000)     892,000.00             892,000.00   

- ค่าอุปกรณ์การเรียน (คน*230)     102,580.00             102,580.00   

- ค่าเครื่องแบบฯ (คน*900)     401,400.00             401,400.00   

- ค่ากิจกรรมฯ (คน*475)     423,700.00             423,700.00   

- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยี 

    270,000.00             270,000.00   

  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                       

รวม 0.00 0.00 2,089,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,089,680.00   

5. งบรายจ่ายอื่นๆ                          

5.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix it)      500,000.00              500,000.00   

5.2 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ 

                  0.00   

5.3 
โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม 

                  0.00   

5.4 โครงการพัฒนาผู้น าตามธรรมชาติ                   0.00   
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ประมาณการงบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (ปรับตามคณะกรรมการสถานศึกษา)   

รายการ 
เงินงบประมาณ (ปวช.) เงินงบประมาณ (ปวส.) เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) 

รวมทั้งส้ิน 
 ร้อย
ละ งบประมาณ บ ารุงการศึกษา อุดหนนุฯ งบประมาณ 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนนุฯ งบประมาณ 
บ ารุง

การศึกษา 
อุดหนนุฯ 

 งบจากใบโอนจัดสรร ปี 2557                       

 ประมาณการรายรับ ปี 2558                       

5.5 
โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา                   0.00   

5.6 โครงการครูคลังสมอง                   0.00   

5.7 โครงการคุณธรรมน าความรู้                   0.00   

5.8 
โครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพ
เพื่อชุมชน 

                  0.00   

5.9 โครงการการหารายได้ระหว่างเรียน                   0.00   

5.10 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี      22,500.00             22,500.00   

5.11 
โครงการเสริมสร้างสถานศึกษาขนาด
เล็ก 

  250,000.00       250,000.00  

รวม 0.00 0.00 522,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

รวม  งบบคุลากร(จากส่วนกลาง)+พนักงานราชการ 6,769,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,769,320.00   

รวมงบ  1,760,000.00 2,092,985.37 3,820,432.73 164,800.00 352,350.00 15,000.00 1,270,000.00 0.00 0.00 9,475,568.10   

รวมงบค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 16,950,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,950,000.00   

รวมงบทัง้ส้ิน 1,760,000.00 19,042,985 3,820,432.73 164,800.00 352,350.00 15,000.00 1,270,000.00 0.00 0.00 26,425,568.10   
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ งบประมาณ 

  งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก เทอม 1 เทอม 2 

  โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 
 

235,055  282,190 
1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล งานสวัสดิการ 10,000  
2 โครงการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีด บัญชี 30,000  
3 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 10,000  
4 โครงการ Open House ฝุายวิชาการ  120,000 
5 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา แนะแนว 5,000  
6 โครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก แนะแนว 10,000  
7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา แนะแนว 6,000  
8 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ  10,000 
9 โครงการบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ งานความร่วมมือ  10,000 
10 โครงการนักศึกษากลุ่มเสี่ยงทัศนศึกษาดูงานยาเสพติด งานปกครอง  10,000 
11 โครงการพิธีมอบในประกาศ ปวช. และปวส. งานทะเบียน 20,000  
12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน งานประกัน 10,000  
13 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝุายวิชาการ  1,500 
14 โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือ 20,000  
15 โครงการ DAY CAMP เตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ 10,000  
16 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ  8,000 
17 โครงการวันปิยมหาราช งานกิจกรรม 2,000  
18 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งานกิจกรรม 24,725  
19 โครงการวันไหว้ครู งานกิจกรรม  21,040 
20 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สู่ประชาคมอาเซียน งานกิจกรรม 850  
21 
22 

โครงการถวายเทียนพรรษา 
โครงการธรรมะทุกวันพุธ 
โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นผู้น า กิจกรรมวันเด็ก 
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
โครงการวันแม่แห่งชาติ 
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง 
โครงการศึกษาเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โครงการคุณธรรมน าความรู้ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
โครงการ 11 ดี 11 เก่ง 

งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 

 5,050 
14,950 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 

ลูกเสือ 
งานกิจกรรม 
งานกิจกรรม 

6,000 
1,000 

 
 

10,480 
5,600 

 
 

5,000 
40,000 

35,000 
1,000 

 
 

8,000 
12,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ งบประมาณ 

  
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก เทอม 1 เทอม 2 

33 โครงการ Big Cleaning Day งานกิจกรรม 3,400 
 34 โครงการกิจกรรม 5 ส. งานกิจกรรม 

 
4,250 

35 โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น งานกิจกรรม 
 

3,000 
36 
37 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม 
โครงการศึกษาดูงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

งานกิจกรรม 
คอมฯ 

5,000 
 

 
3,000 

38 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟูา ไฟฟูา 
 

3,000 
39 โครงการทัศนะศึกษาดูงาน แผนกช่างยนต์  ช่างยนต์ 

 
5,650 

40 โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟูาแม่เมาะ อิเล็กฯ 
 

3,750 
41 โครงการศึกษาดูงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี  3,000 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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7. ข้อมูลนกัเรยีน นกัศึกษา 
 7.1 จ านวนนกัเรยีนนกัศึกษา ปจัจบุัน 
 ปีการศกึษา 2557  (ปีปจัจุบนั)  
 1. หลักสตูรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมทั้งส้ิน 484 คน 

   
หนว่ย : คน 

   ภาคเรียนที่ 2/2557(ปปีัจจุบัน)   
 ประเภทวิชา/สาขา ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตร/ีปทส. รวมทั้งส้ิน 
   ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   
 รวมทั้งสิ้น 140 128 178 446 9 29 38 0 0 0 484 
 1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

   
0 

  
0 

  
0 0 

  - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 55 44 55 154 
 

12 12 
  

0 166 
  - สาขาวิชา/งานไฟฟูา 17 23 54 94 

  
0 

  
0 94 

  - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 15 28 13 56 
  

0 
  

0 56 
   

   
0 

  
0 

  
0 0 

 2. ประเภทวิชาพณิชกรรม 
   

0 
  

0 
  

0 0 
  - สาขาวิชา/งานการบัญชี 40 21 30 91 9 12 21 

  
0 112 

  - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 12 26 51 
 

5 5 
  

0 56 
                         
 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน 
ทั้งปีการศึกษา 
(2557) 

รวม
ทั้งส้ิน 

 
คน 

      
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1000 คน 2.3 

หลักสูตรเกษตรฯ
ระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 500 คน 2.4 
หลักสูตระยะส้ัน 
ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ 

 
................ คน 
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แผนการรับนักศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558 
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7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป)  
 1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมท้ังสิ้น 

 
คน 

   
หน่วย : คน 

   ภาคเรียนท่ี 1/2558(ปีต่อไป)   
 

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
รวม

ท้ังสิ้น 
   ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 ปี่ท่ี 3 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม 

  
รวมทั้งสิ้น 240 140 128 508 0 9 9 0 0 0 517 

 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   
0 

  
0 

  
0 0 

 
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 80 55 44 179 

  
0 

  
0 179 

 
 - สาขาวิชา/งานไฟฟูา 40 17 23 80 

  
0 

  
0 80 

 
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 40 15 28 83 

  
0 

  
0 83 

   
   

0 
  

0 
  

0 0 
 

2. ประเภทวิชาพณิชกรรม 
   

0 
  

0 
  

0 0 
 

 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 40 40 21 101 
 

9 9 
  

0 110 
 

 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 13 12 65 
  

0 
  

0 65 
                         
 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น   คน 
      

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2000 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯ
ระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 500 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 
 

................ คน 
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 ปฏิทินการปฏบิัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงาน

ประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนค่าใช้จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน 

             
หน่วย : บาท 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช ้
ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

รวม
เป็น
เงิน 

  รวมทั้งส้ินเป็นเงินงบประมาณ                               

1 งานตามภาระงานประจ า                               

1.1 งบด าเนินงาน                               

1.2 งบลงทนุ   0                           

    - ค่าครุภัณฑ์                               

    - ค่าสิ่งก่อสร้าง                               

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา   2,427,625                           
1 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา -    เอสโซ่ แผนกสามัญ-สัมพันธ์ 15,000 
                        

  
2 

โครงการอบรมแผนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  งานการค้าฯ 15,000 
                        

  
3 

โครงการศึกษาดูงานอาชีวศึกษาภายในประเทศ บุคลากร 200,000 
                        

  
4 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง งานอาคารและสถานท่ี 200,000 
                        

  
5 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเก็บเครื่องมือแผนกเทคนิค

พื้นฐาน แผนกเทคนิคพื้นฐาน 10,000 
                       

  
6 

โครงการภาษาอังกฤษ วันข้ึนปีใหม่และวันคริสต์มาส  แผนกสามัญ-สัมพันธ์ 2,000 
       

  
              

  
7 

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล งานสวัสดิการนักเรียน 30,000 
                        

  
8 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน 49,000 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช ้ ต.ค.-

57 
พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

รวม
เป็นเงนิ 

9 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคารอุตสาหกรรม งานอาคารและสถานท่ี 100,000 

                        
  

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
V-NET งานวัดผล 15,000 

                        
  

11 
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 10,000 

                        
  

12 
โครงการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง งานวัดผล 10,000 

                        
  

13 
โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือ งานกิจกรรม 20,000 

                        
  

14 
โครงการ DAY CAMP เตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ งานกิจกรรม 10,000 

                        
  

15 
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ งานกิจกรรม 8,000 

                        
  

16 
โครงการ Open House ฝุายวิชาการ 120,000 

                        
  

17 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝุายวิชาการ 60,200 

                        
  

18 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน งานแนะแนวอาชีพ 35,000 

                        
  

19 
โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนวอาชีพ 5,000 

                        
  

20 
โครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก งานแนะแนวอาชีพ 15,000 

                        
  

21 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ 6,000 

                        
  

22 
โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน งานครูท่ีปรึกษา 35,000 

                        
  

23 
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ 10,250 

                        
  

24 
โครงการวันปิยมหาราช งานกิจกรรม 2,000 

                        
  

25 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งานกิจกรรม 24,725 

                        
  

26 
โครงการวันไหว้ครู งานกิจกรรม 21,040 

                        
  

27 
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

งานกิจกรรม 
 
 
 

850 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช ้
ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

รวม
เป็น
เงิน 

28 
โครงการถวายเทียนพรรษา งานกิจกรรม 5,050 

                        
  

30 
โครงการจิตอาสาพัฒนาความเป็นผู้น า กิจกรรมวันเด็ก  งานกิจกรรม 6,000 

                        
  

31 
โครงการวันพ่อแห่งชาติ งานกิจกรรม 1,000 

                        
  

32 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม งานกิจกรรม 35000 

                        
  

33 
โครงการวันแม่แห่งชาติ งานกิจกรรม 1,000 

                        
  

34 
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานกิจกรรม 10,480 

                        
  

35 
โครงการสืบสานประเพณีย่ีเป็ง งานกิจกรรม 5,600 

                        
  

36 
โครงการศึกษาเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา งานกิจกรรม 8,000 

                        
  

37 
โครงการคุณธรรมน าความรู้ ลูกเสือ งานกิจกรรม 12,000 

                        
  

38 
โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกิจกรรม 5,000 

                        
  

39 
โครงการ 11 ดี 11 เก่ง งานกิจกรรม 40,000 

                        
  

40 
โครงการ Big Cleaning Day งานกิจกรรม 3,400 

                        
  

41 
โครงการกิจกรรม 5 ส. งานกิจกรรม 4,250 

                        
  

42 
โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น งานกิจกรรม 3,000 

                        
  

43 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม งานกิจกรรม 5,000 

                        
  

44 
โครงการบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ  งานความร่วมมือ 15,000 

                        
  

45 
โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน งานปกครอง 5,000 

                        
  

46 
โครงการนักศึกษากลุ่มเสี่ยงทัศนศึกษาดูงานยาเสพติด งานปกครอง 10,000 

                        
  

47 
โครงการเย่ียมหอพัก นักศึกษา งานปกครอง 5,000 

                        
  

48 
โครงการอบรมตรวจซ่อมแท็บเล็ต 
 
 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

2,750 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช ้
ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

รวม
เป็น
เงิน 

 
49 

 
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟูาแม่เมาะ 

 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

 
3,750 

                        
  

50 
โครงการพัฒนาห้องเก็บเครื่องมือและเก็บของ สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 10,000 

                        
  

52 
โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขางานบัญชี 10,000 

                        
  

53 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียนแผนกบัญชี สาขางานบัญชี 15,000 

                        
  

54 
โครงการพิธีมอบในประกาศ ปวช. และปวส. งานทะเบียน 20,000 

                        
  

55 
โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด สาขางานบัญชี 60,000 

                        
  

56 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน งานประกัน 15,000 

                        
  

57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลตัว
บ่งชี้ งานประกัน 27,600 

                        
  

58 
โครงการส ารวจการขาดเรียนและแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง งานทะเบียน 

 

                        
  

59 
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพ งานประชาสัมพันธ์ 30,000 

                        
  

60 
โครงการจัดท าวารสาร จุลสารประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 16,000 

                        
  

61 
โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุ R-Ladio ประจ าสถานศึกษา งานประชาสัมพันธ์ 150,000 

                        
  

62 
โครงการปฐฒนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ฝุายวิชาการ 1,500 

                        
  

63 
โครงการพัฒนาระบบ IT แผนกช่างยนต์ (ใหม่) สาขางานยานยนต์ 6,500 

                        
  

64 
โครงการปรับปรุงรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง สาขางานยานยนต์ 20,000 

                        
  

65 
โครงการทัศนะศึกษาดูงาน แผนกช่างยนต์  สาขางานยานยนต์ 5,650 

                        
  

66 โครงการจัดหาวัสดุฝึกเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ (ศูนย์ห้วย
ต้ม) สาขางานยานยนต์ 76,800 

                        
  

67 
โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 
 
 
 
 

สาขางานยานยนต์ 
 
 
 
 

3,450 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช ้
ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

รวม
เป็น
เงิน 

68 
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องเรียนแผนกช่างยนต์  (ใหม่) สาขางานยานยนต์ 47,000 

                        
  

69 
โครงการ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการพิเศษ 34,190 

                        
  

70 
โครงการ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการพิเศษ 34,190 

                        
  

71 
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน โครงการพิเศษ 135,000 

                        
  

76 
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านความรู้ทางไฟฟูาแก่ผู้เรียน สาขางานไฟฟูา 2,050 

                        
  

77 
โครงการสัมนาการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ งานบุคลากร 200,000 

                        
  

78 
โครงการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานคอมฯ 2000 

                        
  

79 โครงการศึกษาดูงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมฯ 3,000                         
  

80 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมฯ 16,000                         
  

81 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเสริมวิชาชีพ
มัธยม 

ฝุายวิชาการ 100,000                         
  

82 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการอนุรักษ์ผ้าโบราณร่วมกับ
ชุมชนและท้องถ่ิน 

ฝุายวิชาการ 6,500                         
  

83 โครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

ฝุายวิชาการ 10,000                         
  

84 
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดล าพูน ฝุายพัฒนา 20,000 

                        
  

85 โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ งานประชาสัมพันธ์ 20,000                         
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ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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แบบจัดท าแผนความต้องการงบลงทนุเบ้ืองต้น (ค่าครุภัณฑ์)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา/หน่วยงาน  วิทยาลยัการอาชีพบ้านโฮ่ง 

ส่วนที่ 2  แบบแสดงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

           
หน่วย  : บาท 

ที ่ ช่ือรายการครุภัณฑ์ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

สาขาวิชา 

ระดับ
การศึก

ษา 
ที่ใช้งาน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
ผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ 

สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์  

สอศ. ข้อ… 

ทดแทน
ของเดิม 

ท่ี
เสื่อมสภาพ  

เพ่ิม
ปริมาณ 

เป้าหมาย 

เพ่ิม 
ประสิทธิ

ภาพ 

เพิม 
ผลผลิต

ใหม่ 

1 
ชุดฝึกหุ่นยนต์สมองกลผ่านระบบควบคุม
ไร้สาย 
พร้อมโปรแกรมควบคุม 

1 ชุด 990,000 990,000 
อิเล็กทรอ

นิกส์ 
ปวช. 350 

   
  

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

2 
ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟูากระแสตรงและ
กระแสสลบั 

1 ชุด 
1,300,000 1,300,000 

ไฟฟูา
ก าลัง ปวช. 

400 

   
  

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

3 ชุดฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์พ้ืนฐาน 
1 ชุด 

1,990,000 1,990,000 ยานยนต์ ปวช. 
300 

   
  

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

4 
ชุดนิวแมติกส์เบื้องต้น   5 ชุด 

240,000 1,200,000 
ไฟฟูา
ก าลัง ปวช. 

300 

   
  

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 
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หน่วย  : บาท 

ที ่ ช่ือรายการครุภัณฑ์ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 
ที่ใช้งาน
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
ผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ 

สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์  

สอศ. ข้อ… 

ทดแทน
ของเดิม 

ที่
เสื่อมสภาพ  

เพ่ิม
ปริมาณ 

เป้าหมาย 

เพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 

เพ่ิม 
ผลผลิต
ใหม่ 

5 
ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 5 ชุด           

50,000  
          
250,000  ยานยนต์ ปวช. 

800 
    

 
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น  
   

      
5,730,000  บาท 
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