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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 

1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

วิสัยทัศน์          
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
   

พันธกิจ      
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี          

ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
5. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

เป้ำหมำยบริกำร         
1. มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
2. มีการจัดตั้งสถานบันการอาชีวศึกษา  
3. มีการพัฒนาระบบการจ้างงานและก าหนดเงินเดือน/ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ  
4. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา โดยมีสัดส่วนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30 

และเน้นการ ฝึกงาน  
5. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญ เป็น 60 : 40  
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ  
7. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพใหม่คุณภาพมาตรฐาน  
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
9. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 
  
 

 
/2. ยุทธศาสตร์… 
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2. ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ 1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 
 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

 

ยุทธศำสตร์ 2 .เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่ำงมีคุณภำพ”  
 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

 

ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

/2.11 ส่งเสริมการ… 
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2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอนด้านคุณภาพครู 
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

 

ยุทธศำสตร์ 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภำพ   
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

 

ยุทธศำสตร์ 4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ” 
 

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี 

(พ.ศ. 2555 - 2569) 
 

การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา    
ของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีดความสามารถ 
ของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้น
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิง
รุกได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

 

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
 4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 

 

นโยบำยที่   1 :  มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำน 
 

เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ 
ได้ ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอก
ระบบให้เพ่ิมข้ึน 

 

 ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

  3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี    
(ปีการศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงกำรส ำคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล        
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา

ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และ         
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ      

ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ของผู้เรียนและ       

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ เห็นความส าคัญ

ของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเพ่ือชีวิตที่มั่นคง” 

4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7.  โครงการอาชี วะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2.  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิต

ให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
โครงกำรส ำคัญ 
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1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ 
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพให ม่

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือ       

กับสถานประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตาม

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพ่ือให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้ เรียน

อาชีวศึกษา  100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช ., 

ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคงในชีวิต 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
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กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือ           
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน /สถาน

ประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบำยที่  2 :  พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 

 

เป้าหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียง        
ต่อการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 

    2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและ    
ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชา           

ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. โครงการก าหนดมาตรการให้ มีการน าผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี

ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ท าหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (ก าหนด

มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ าและ
ขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งตั้ง ผู้ที่มี
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยก าหนดอัตราเงินเดื อน 
ค่าตอบแทนตามความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรั บรอง       

การเป็นครู ฝึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
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นโยบำยที่   3 :  พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 

เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช .
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน     
การสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก

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

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี         

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือ

กับสถานประกอบการและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
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2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ  
ชุมชน 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 

 

นโยบำยที่   ๔ :  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
 

เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิ ทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริ หาร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิ ชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

/3. ยุทธศาสตร์… 
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3. นโยบำย ของรัฐบำล 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 
 

  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้น าไปใช้ในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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 และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน     
5. ภายใน 5 ปี : จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM Education(Science Technology Engineering and 
Mathematics) ครบทุกโรงเรียน 
6. ภายใน 3 ปี  : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ 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. ทวิวุฒิ 
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. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช . ปวส. ปริญญาตรี
ในทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ. 
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 

/ 4. การศึกษา... 
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4. กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคม 
ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

          

    1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้  เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพื้นที่ลดความเลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็ น ที่ต้อง   
การเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ   
    2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  กับความจ าเป็น 
ของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา     
ให้มีสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณา  จัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง     
    3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ การเรียนรู้  กระจายอ านาจ
การบริการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการ ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น    
   4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ 
ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร  ให้เชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดี นโยบาย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน     
   5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น    
ที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ    
   6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอน ให้มีวุฒิ         
ตรงตามวิชา ที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและ การพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ    
    7. ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา มีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์   
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม     
    8. อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลาย 
ของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจ  ในประวิติศาสตร์และความเป็นไทย
น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน   
    

/9. สนับสนุน... 



แผนปฏิบัติงานราชการประจ าปี งปม. พ.ศ.2561  14 

 

 

     9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ  
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก      
     10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชน 
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์          
 

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   เป้ำประสงค์  
ปรัชญำ        
 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าสังคม” 

 

เอกลักษณ์ : ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน  อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น าจิตอาสา 
  

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  
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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 มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

            

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 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5… 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5   ส่งเสริมพัฒนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย โดยยึดหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน  
                 ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่ 2 จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  3  จัดอบรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4 จัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างมี   

คุณภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำศักยภำพกำรอำชีวศึกษำเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพ่ือรองรับการอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของอำชีวศึกษำ 
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 
กลยุทธ์ที ่ 5 ด าเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
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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 15 ต าบล 149 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 าเภอบางเลน  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

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 ฝากเรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและสาขาวิชาการบัญชีฝากเรียนชั่วคราว       
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 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 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 2558… 
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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 

2.  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 
 

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 
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   กรอบเวลำเรียน 
 วิทยาลัยจัดเวลาเรียนให้นักเรียนเป็นรอบเช้า  ไม่มีรอบบ่าย  ทุกระดับมีกรอบเวลาเรียนระหว่างเวลา 
08.30-17.00 น.  โดยท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.45-08.00 น. 
 -   จ านวนบุคลากรปีงบประมาณ 2559  มีทั้งหมด 64 คน  แยกเป็น ผู้บริหาร 4 คน ข้าราชการครู   
10 คน พนักงานราชการ 9 คน ครูพิเศษสอน 17  คน เจ้าหน้าที่และนักการ 24 คน  
 -   จ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 (เทอม 2/2560) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     450   คน 
  ประเภทวิชาพณิชยการ     359   คน 
        รวม     809   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 : suphanburi04@vec.mail.go.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 


