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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์          
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง ผลิต
และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
    
พันธกิจ         

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

        
เป้ำหมำยบริกำร         

1. รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
2. ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล 

การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

3. จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
5. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ

ผู้ปกครอง  
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2. ยุทธศำสตร ์มำตรกำร และโครงกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

           

ภารกิจและนโยบาย 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2559 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
 
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล 
การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน     
50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  

1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  

1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  

2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  

2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 
19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  

2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 

2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ เช่น 
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี 
ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

/๒.6 ขยายกลุ่ม… 
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2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง 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 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

 - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic 
Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ               
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

 - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู   รุ่นใหม่          
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

 - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

 - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความต้องการ
ของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

 - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

  - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 

 - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

/3.2ระดับผู้เรียน… 



แผนปฏิบัติงานราชการประจ าปี งปม. พ.ศ. 2560        4 
 

   

3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับห้องเรียน สร้าง
เสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมี
วินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการ
คิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy 
รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และ
การป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

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 าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , การ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

  4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

 -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  

- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก 
เยอรมัน ฯลฯ 

 

 

/3.ยุทธศาสตร์… 
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3. ยุทธศำสตร์ และนโยบำย ของรัฐบำล กระทรวง 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  จุดเน้นส ำคัญ 

 
นโยบำย 11 ด้ำน 
 
1. นโยบายการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ 
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. นโยบายการศึกษาและการเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. นโยบายปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
มุมมองและนโยบำยนำยกรัฐมนตรี : ปฏิรูปกำรศึกษำ 
เพื่ออนำคตประเทศไทย ม่ันคง ม่ังคง ยั่งยืน 
      

ประเด็นหนึ่ง  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
      ประเด็นสอง  :  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
      ประเด็นสาม  :  ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
      ประเด็นสี่     :  พัฒนาครู 
      ประเด็นห้า  :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
      ประเด็นหก   :  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      ประเด็นเจ็ด  :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริม        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      ประเด็นแปด  : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา  
 

 
 
 
 

/นโยบาย...  
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11 นโยบำยเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
1. ภายใน 1 ปี  :  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
2. ภายใน 5 ปี  :  ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
3. ภายใน 1 ปี  :  จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์ 
   ภายใน 2 ปี  :  จะท าให้มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง 
   ภายใน 5-10 ปี :  จะท าให้ครูตรงสาขา 
4. ภายใน 2 ปี :  จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าในสิ่งที่ควรจ า และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน     
5. ภายใน 5 ปี :  จะท าให้มีการเรียนการสอน  STEM Education(Science Technology 
Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน 
6. ภายใน 3 ปี  :  ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
7. ภายในปี 2560 :  ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
8. ภายใน 10 ปี :  จะผลิตก าลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
10. ภายในปี 2560 :  ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ 
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 
3. ม.44 รวมอาชีวะ/เอกชน 
4. กรอ.อศ.  อ.กรอ.อศ. 
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง) 
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับ APEC 
7. ทวิภาค ี
8. ทวิศึกษา 
9. ทวิวุฒ ิ
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ 
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
12. แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
13. สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พ้ืนที่ (กศจ. อศจ.) 
14. สานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
(Re-branding/Excellent Model School/Database of Supply and Demand/Standard and 
Certification Center) 

/15.สร้างความ... 
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15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ในทุกสังกัดท้ัง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ. 
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 

 
 

นโยบำย 11 ด้ำน 
 
ข้อ 4 กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
          

    1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพ้ืนที่ลดความเลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม 
กับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ   
    2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี 
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง     
    3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ การเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการ ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น    
   4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้  และทักษะใหม่ที่สามรถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้ และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี นโยบายเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน     
   5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มี
ความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ    
   6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  การสอน  เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ    

/7.ทะนุบ ารุง... 
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    7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา  มีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝั่งคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม     
    8.  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจ ในประวิติศาสตร์และความเป็น
ไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค   และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน      
     9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก      
     10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

/นโยบายกระทรวง... 
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นโยบำยกระทรวงศกึษำธิกำร 
(รมว.ศธ. พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

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

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2… 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง 
          
1. ปรัชญำ   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค ์  
ปรัชญำ        
 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าสังคม”       
          
วิสัยทัศน์         
            “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองภูมิสังคม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”    
          
พันธกิจ        
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง    
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน   
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ        
 5. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน 
          
เป้ำประสงค์        
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน      
 2. ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน    
 3. สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
 4. บุคลากรมีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ     
 5. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/2. จุดเน้นในการ… 
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
 จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 

1.ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเพ่ือพัฒนาคน โดยยึดคุณธรรม 
น าความรู้ 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4. เร่งปรับระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาแลสนับสนุน การมี 

ส่วนร่วม 
5. สนับสนุนการผลิต การวิจัยและ ก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนา 

ประเทศ 
          

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ  (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
   
 1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ท างานโดยการเรียนรู้แบบ 
เทียบโอนประสบการณ์ 

 3. ประชาชนในชุมชนมีทักษะวิชาชีพ  ผู้ประกอบการและ/หรือผู้ประกอบการวิชาชีพ 
เพ่ิมข้ึน ด้วยกลไกการอาชีวศึกษา 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการของสถานศึกษา   

 5. สถานศึกษามีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีสิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพ 
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3. กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ   หน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00   
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างมีคุณภาพ    
กลยุทธ์ที่ 4 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์ที่ 5 จัดให้ผู้เรียนมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
กลยุทธ์ที่ 6 ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 8 ผู้เรียนมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET)   
กลยุทธ์ที่ 9 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
 (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   
กลยุทธ์ที่ 10 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงโดยออกบริการวิชาการและวิชาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 11 จัด พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  อย่างมีคุณภาพ      
กลยุทธ์ที่ 12 จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์ที่ 13 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
กลยุทธ์ที ่14 ลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ 15 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่16 ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
                  ประกอบการหรือประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
        
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำภำยใต้กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์ที ่3 มีการพัฒนาสถานศึกษาตามนั้นลักษณ์ 
            

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ     
กลยุทธ์ที ่ 1 มีการจัดการโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 2 มีการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
กลยุทธ์ที ่ 1 มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 2 จัดให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
กลยุทธ์ที่  3 มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   ส่งเสริมพัฒนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย โดยยึดหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4… 
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กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน  
                 ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่ 2 จดักิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  3  จัดอบรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4 จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างมี   

คุณภาพ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำศักยภำพกำรอำชีวศึกษำเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพ่ือรองรับการอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนบริหำรจัดกำร (IT กำรบริหำรบุคคล ระบบกำรจัดกำร ครุภัณฑ์ 
งบประมำณ) 
กลยุทธ์ที ่ 1  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 2 มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและรายงาน 
กลยุทธ์ที ่ 3 บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  4 บริหาร จัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  5 ด าเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ประวัติ… 
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4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
4.1.ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ             

1.  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 สภำพภูมิศำสตร์ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 

ลักษณะที่ตั้ง 
          อ าเภอสองพ่ีน้องตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 105 กิโลเมตร 

อ าเภอสองพ่ีน้อง  ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดมีพ้ืนที่ 750.4 ตร.กม.ประชากร126,905 คน 
 (พ.ศ. 2550) มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภออู่ทองและอ าเภอบางปลาม้า 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอบางซ้ายและอ าเภอลาดบัวหลวง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอบางเลน  อ าเภอก าแพงแสน(จังหวัดนครปฐม)และอ าเภอท่ามะกา

(จังหวัดกาญจนบุรี) 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอพนมทวน(จังหวัดกาญจนบุรี) 

อ าเภอสองพ่ีน้องมีพ้ืนที่แบ่งตามลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะแก่การท านา เลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง 
- ส่วนที่ 2 เป็นที่ราบเหมาะแก่การท าไร่และสวนผลไม้ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามีแม่น้ าท่าจีน

ไหลผ่าน เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีสภาพคล้ายท้องกระทะมีสภาวะน้ าท่วมขังทุกปี 
อ าเภอสองพ่ีน้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ต าบล 2 เทศบาล 140 หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ให้บริการของวิทยาลัย  ได้แก่  อ าเภอต่าง ๆ  ในจังหวัดสุพรรณบุรี   และอ าเภอใกล้เคียง  คือ 

1. อ าเภอเมือง 
2. อ าเภอสองพ่ีน้อง   
3. อ าเภออู่ทอง 
4. อ าเภอบางปลาม้า 
5. และจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่ อ าเภอเมืองบางเลน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด

นครปฐม  
อ าเภอลาดบัวหลวง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อมูลสถานศึกษา… 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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1.2 ข้อมูลสถำนศึกษำ 
1.2.1 ประวัติวิทยำลัย 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 

3260 สองพ่ีน้องสุพรรณบุรี  บ้านท่าทรายทอง หมู่ที่ 6  ต าบลบางพลับ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีเนื้อที่ 66 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชาช่างยนต์ ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและสาขาวิชาการบัญชีฝากเรียนชั่วคราวที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากนั้นได้ย้ายมาท าการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันในปีการศึกษา 2542     

ปีการศึกษา2541- 2542    เปิดสอนหลักสูตร ปวช.  2 สาขางาน    คือ  
1.สาขางานยานยนต์   
2.สาขางานการบัญชี 

ปีการศึกษา  2543   เพ่ิม 2 สาขางาน    คือ   
1.สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
2.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

ปีการศึกษา   2544   เพ่ิม 2 สาขางาน คือ   
1.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวช. 
2.สาขางานการบัญชี หลักสูตร ปวส.    

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย  
ปีการศึกษา  2545   เพ่ิมหลักสูตร ปวส. ระบบปกติ  1 สาขางาน คือ   
       1.สาขางานเทคนิคยานยนต์    
ปีการศึกษา  2546 - 2547 ท าการสอนหลักสูตร ปวช.  5 สาขางาน   คือ  
      1.สาขางานยานยนต์    
       2.สาขางานการบัญชี  
       3.สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
       4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       5.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    

หลักสูตร ปวส. ระบบปกติ  2   สาขางาน  คือ 
        1.สาขางานการบัญชี  
        2.สาขางานเทคนิคยานยนต์  

 ปีการศึกษา 2556 เพ่ิมหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี 2 สาขางาน คือ 
  1.สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
  
 
 
 
 
 
 

/ปีการศึกษา 2558… 
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ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี 3 สาขางาน คือ 
  1.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.สาขางานการบัญชี 
  3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปีการศึกษา 2559 เพ่ิมสาขางานและระบบการเรียน คือ 
  1.สาขาช่างกลโรงงาน หลักสูตร ปวช. ระบบทวิภาค ี
  2.สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 
ปีการศึกษา   2548 - 2555  เพ่ิมหลักสูตรปวส.  ระบบเทียบโอนประสบการณ์  4  สาขางาน คือ  

1. สาขางานการบัญชี   
2.สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน   
3.สาขางานเทคนิคยานยนต์     
4.สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้ด าเนินการตามพันธกิจ  ดังนี้ 

หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน   มี  2  หลักสูตร  คือ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เปิด
สอนทั้งหมด    3   สาขาวิชา    6   สาขางาน  คือ 

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล 2 สาขางาน 
-  สาขางานยานยนต์ 
-  สาขางานช่างกลโรงงาน 

1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 สาขางาน 
-  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 สาขาวิชาพณิชยการ 2 สาขางาน 
-  สาขางานการบัญชี 
-  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2557 เปิดสอน 3 สาขาวิชา 4 สาขางาน   คือ 

2.1 สาขาวิชาเครื่องกล 1 สาขางาน 
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

2.2 สาขาวิชาการบัญชี 2 สาขางาน 
-  สาขางานการบัญชี 
-  สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 สาขางาน 
-  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก  เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส    วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องจึงได้จัดการเรียนการสอน 3  ระบบ   คือ 

1. ระบบปกติ  เปิดสอนทั้ง ระดับ   ปวช. และ ปวส. 
2. ระบบทวิภาคี เปิดสอนระดับ     ปวส. 
3. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เปิดสอนระดับ ปวส. 
4. ระบบทวิภาคี  เปิดสอนระดับ     ปวช. 

ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีการจัดในรูปของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และวิชาชีพหลากหลาย 
   กรอบเวลำเรียน 
 วิทยาลัยจัดเวลาเรียนให้นักเรียนเป็นรอบเช้า  ไม่มีรอบบ่าย  ทุกระดับมีกรอบเวลาเรียนระหว่างเวลา 
08.30-17.00 น.  โดยท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.45-08.00 น. 
 -   จ านวนบุคลากรปีงบประมาณ 2559  มีทั้งหมด  57  คน   แยกเป็น ผู้บริหาร 3   คน  
ข้าราชการครู   7  คน พนักงานราชการ  9  คน  ครูพิเศษสอน 15  คน เจ้าหน้าที่และนักการ 23 คน  
 -   จ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 (เทอม 2/2559) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     454   คน 
  ประเภทวิชาพณิชยการ     356   คน 
        รวม     810   คน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สัญลักษณ์... 
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1.2.2 สัญลักษณ์ประจ ำวิทยำลัย 
 
 

 
 
 
                 สัญลักษณ ์               สีประจ าวิทยาลัย 
        ประจ าวิทยาลัย            สีฟ้า-สีแดง 

 
1.2.3 ปรัชญำวิทยำลัย 
 

“ความรู้ คู่คุณธรรม น าสังคม”       
  

4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง   
ชื่อภำษำอังกฤษ   Songphinong lndustrialand Community Edution College   
ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่ .....198..... หมู่ที่ ....6.... ถนน .................-..................  
ต าบล ....บางพลับ....อ าเภอ/เขต ....สองพ่ีน้อง.... รหัส.......72110......  
โทรศัพท์    โทร. ...๐–๓๕44–0479     
โทรสำร     โทร. .. ๐–๓๕44–0479     
เว็บไซต์  .... http://www.siace.ac.th.....  
อีเมล ........... siace@siace.ac.th...............  
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
….66…ไร่....2....งำน....60...ตำรำงวำ      ......... ไร่ ............. งาน ...............ตารางวา     
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น.....3.......หลัง มีห้องท้ังสิ้น ......52...... ห้อง ได้แก่  

 1..............อาคารเรียน...........................จ านวน ........2......... หลัง ......49........ห้อง  
2..............โรงฝึกปฏิบัติงาน...................จ านวน .......1......... หลัง .......3..........ห้อง  
อ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีฟ้า 

http://www.siace.ac.th/

