
 
 

 

ส่วนที่  1  บทน ำ 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และพันธกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรอ ำนวยกำร ส่ งเสริม สนับสนุน              

ด้ำนนโยบำย  
 

ภำรกิจ 
จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศ 

ทำงวิชำชีพ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี   

ของประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
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ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
1. พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ 
2. เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน 
3. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
4. จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพ่ือชุมชนFix It Center 
5. ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพ่ิมข้ึน 
7. ลดกำรออกกลำงคัน 
8. ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
9. สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ 
10. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
11. จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 

 

มิติที ่2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่ำง
มีคุณภำพ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1. เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
2. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
3. ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
4. ยกระดับคุณภำพผู้ เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมิน 

มำตรฐำนวิชำชีพ 
5. พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
6. ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
7. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ 
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ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
2. ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
3. วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
5. ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

• โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์  (Project Based Learning และกำรประดิษฐ์
คิดค้น) 

• ศึกษำค้นคว้ำ 

• วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism) 

• วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง 
6. จัดกำรเรียนกำรสอน English Programและ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ 
7. น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 

ด้ำนคุณภำพครู 
1. ก ำหนดมำตรฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ 
2. พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ 
3. พัฒนำระบบนิเทศภำยใน 
4. เร่งยกระดับวิทยฐำนะ 

มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน 
มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ 
2. น ำระบบ ICT มำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
3. บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

• ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ 

• สร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร 
4. ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
5. จัดสรรงบประมำณ / ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 

• ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 

• สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
6. กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 
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มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและ
ต่ำงประเทศ 
1. จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
2. เพ่ิมกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
3. ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ             

พัฒนำครู 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

4. ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 
 

ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
❖ "ยึดหลักธรรมำภิบำล   บริหำรงำนประจ ำ 
❖ น ำภำพลักษณ์ที่ด ี   ใช้เทคโนโลยีบริหำร 
❖ ประสำนเครือข่ำย   ขยำยทวิภำค ี
❖ ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น   หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 
❖ เยี่ยมห้องเรียนสม่ ำเสมอทั่วหน้ำ  พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 
 

1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ 
2. พัฒนำครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภำคี 
4. น ำสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์ 
6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ 
7. พัฒนำโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล 
9. เน้นท ำงำนประสำนชุมชน 
10 เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
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สรุปค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
➢ นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน 

1. กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
2. กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
6. กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
7. กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ

และวัฒนธรรม 
9. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำร

ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 

สรุปประเด็นกำรมอบนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
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ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี 

(พ.ศ. 2555 - 2569) 
 

กำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำของคณะอนุกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรผลิต       
และแผนพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำเป็นส ำคัญ         
โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนกำรจัดอำชีวศึกษำให้เกิดคุณภำพ ทั้งในด้ำน 

1) สำรสนเทศส ำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภำค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ควำมส ำคัญกับครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จโดยมุ่งเพ่ิมพูน 
ขีดควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ ยนแปลง เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน         
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถำนประกอบกำร
โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำน  

4) เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในส่วนของกำรตั้งรับ 
และเชิงรุกได้แก่ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ และสมรรถนะก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำน
ในระดับสำกล 

 

ในกำรนี้คณะอนุกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำ 
ประกอบด้วย 4 นโยบำย  10  ยุทธศำสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงกำร 93 โครงกำร 

 

นโยบำยที่   1 :  มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำหมำย : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำภำยใต้ บริบทควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรให้ได้ ตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชำชีพ
ก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีอยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น 

 

➢  ยุทธศำสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของตลำด 
แรงงำนในประเทศและระดับสำกล   

 

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน 
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนทั้งปริมำณและคุณภำพ

ภำยในประเทศ 
1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสำหกรรม / กลุ่มอำชีพ 
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2. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
ตำมกรอบควำมร่วมมือกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและสำกล 

3. โครงกำรศึกษำเป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับกลำงของประเทศไทย ระยะ 15 ปี 
(ปีกำรศึกษำ 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบ     
ที่หลำกหลำยทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร     

ในกลุ่มจังหวัด 
2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและระดับสำกล        
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำอำชีวศึกษำระหว่ำงประเทศ 
 

กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ำนควำมร่วมมือผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
และกำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรทวิภำคี ให้ สอดคล้องกับขนำดและควำมสำมำรถของสถำน

ประกอบกำรโดยเฉพำะ SME ภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
2. โครงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน

อำชีวศึกษำระดับจังหวัด 
3. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรฝึกงำน และฝึก

ประสบกำรณว์ิชำชีพ 
 

กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภำพลักษณ์ ทัศนคติและสร้ำงกำรยอมรับของสังคมที่มีต่อกำรเรียน      
สำยอำชีพด้วยกระบวนกำรเชิงคุณภำพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรส่งเสริมให้ มี กำรสร้ำงรำยได้ ระหว่ำงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์ ของผู้เรียน

และลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 
2. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแนะแนวอำชีพเชิงรุกเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. โครงกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ภำพลักษณ์ เชิงคุณภำพไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้เห็นควำมส ำคัญ 

ของกำรเรียนอำชีวศึกษำที่จะสร้ำงให้  เกิด “กำรศึกษำเพ่ืออำชีพ คือ ดวงประทีปส่ องชีวิต           
ช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง” 
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4. โครงกำรสร้ำงภำพยนตร์ เพ่ือประชำสัมพันธ์ และปรับภำพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตชำวอำชีวศึกษำ 
เชิงสร้ำงสรรค์ 

5. โครงกำรส่งเสริมคนดีศรีอำชีวะ 
6. โครงกำรเยำวชนอำชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้ำงสรรค์สังคม 
7. โครงกำรอำชีวะอำสำ เพ่ือพัฒนำสังคม 
 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับรำยได้ ของชุมชน 
2.  โครงกำรฝึกอำชีพระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
ตลอดชีวิตให้ แก่ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรและผู้ อยู่นอกระบบ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพ่ือให้คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
2. โครงกำรอบรมฝึกอำชีพร่วมกับหน่วยงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
3. โครงกำรฝึกอำชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ 
4. โครงกำรฝึกอำชีพให้กับผู้พิกำร สูงอำยุผู้ด้อยโอกำส 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชำชีพเพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพ 
ใหม่ส ำหรับผู้ประกอบอำชีพอิสระ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนเพ่ือสร้ำงหรือเปลี่ยนอำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 
2. โครงกำรอบรมยกระดับฝีมือแรงงำนหลังเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
 

➢  ยุทธศำสตร์ที ่3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ เป็นไปตำมสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ

วิชำชีพ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นไปตำมกรอบคุณวุฒิ วิชำชีพโดย         

ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร  
2. โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะ

ตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตรงตำมคุณวุฒิวิชำชีพ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพโดยควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำร 
2. โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคณะกรรมกำรผู้ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

➢  ยุทธศำสตร์ที ่4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที ่1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์ เพ่ือให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียน

อำชีวศึกษำ  100% ในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน 
2. โครงกำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่พักและแหล่ง

รองรับงำน 
 

กลยุทธ์ที่  2 จัดหำแหล่งเงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้ผู้  ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษำ          
ในระดับปวช. , ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
2. โครงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
3. โครงกำรสนับสนุนเครื่องมือประจ ำตัวพื้นฐำนตำมวิชำชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือกำรประกอบอำชีพอิสระหลังจบกำรศึกษำสร้ำงควำมมั่นคง  
ในชีวิต 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำเพื่อกำรประกอบอำชีพ (Career Path)  
2. โครงกำรกองทุนตั้งตัวอำชีวศึกษำ 
3. โครงกำรเถ้ำแก่น้อย 
 

กลยุทธ์ที่ 4 มำตรกำรทำงด้ำนภำษีอำกรเพ่ือกำรจูงใจให้สถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรศึกษำกำรสร้ำงแรงจูงใจ ทำงด้ำนมำตรกำรภำษี อำกรให้ แก่ภำคเอกชน/สถำน

ประกอบกำรในกำรร่วมจัดกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่  2 :  พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 

 

เป้ำหมำย : 1) มีปริมำณครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ พอเพียง
ต่อกำรจัดกำรศึกษำระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรี สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติ 
กำรและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
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2) พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพ และได้รับ 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 

 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำจำกภำครัฐ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรขออัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรให้พอเพียง 
2. โครงกำรขอรับงบประมำณค่ำจ้ำงชั่วครำวครูและเจ้ำหน้ำที ่
3. โครงกำรคุรุทำยำทครูวิชำชีพ (ขอทุนกำรศึกษำและอัตรำบรรจุแต่งตั้งครูวิชำชีพพันธุ์ใหม่

ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร) 
 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำจำกภำคเอกชนและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรเชิญครูเกษียณอำยุรำชกำรเป็นครูพิเศษ อำจำรย์พิเศษ 
2. โครงกำรสร้ำงระบบเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญจำกสถำนประกอบกำรเป็นครูพิเศษ อำจำรย์พิเศษ 
3. โครงกำรครูพิเศษจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้เชี่ยวชำญในท้องถิ่น 
 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรมและกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรรัฐจัดทุนกำรศึกษำต่อปริญญำโทและปริญญำเอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ในสำขำวิชำที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
2. โครงกำรรัฐจัดทุนกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในสำขำวิชำ

ที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
3. โครงกำรก ำหนดมำตรกำรให้ ครู วิชำชีพได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะและประสบกำรณ์ ด้ำนวิชำชีพ 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
4. โครงกำรก ำหนดมำตรกำรให้ มีกำรน ำผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในกำรพิจำรณำ

ควำมดีควำมชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ค่ำตอบแทน กำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
5. โครงกำรจัดตั้งหน่วยศึกษำนิเทศก์ในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำ  
(ท ำหน้ำที่พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำท้ังของรัฐและเอกชน) 
2. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
3. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของศึกษำนิเทศก์ในกำรนิเทศ 
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5. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
6. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
7. โครงกำรพัฒนำครูในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
9. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท ำต ำรำ เอกสำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือกับภำครัฐ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรปรับบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้รับผิดชอบ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงกำรร่วมกับคุรุสภำก ำหนดมำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนอำชีวศึกษำเป็นกำรเฉพำะ 

(ก ำหนดมำตรฐำนในกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูวิชำชีพใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ด้ำนอำชีวศึกษำ) 

3. โครงกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนดมำตรฐำนต ำแหน่งมำตรฐำนวิทยฐำนะส ำหรับครู
วิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำและศึกษำนิเทศก์ด้ำนอำชีวศึกษำเป็นกำรเฉพำะ 

4. โครงกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.ค.ศ.และกระทรวงกำรคลังก ำหนดมำตรฐำนชั่วโมงกำรสอน
ขั้นต่ ำและขั้นสูงของครูในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำทั้งครูวิชำสำมัญและครูวิชำชีพ 

5. โครงกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่ เป็นอุปสรรคในกำรบรรจุ  
แต่งตั้งผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ด้ำนวิชำชีพเป็นครูวิชำชีพและคณำจำรย์          
โดยก ำหนดอัตรำเงินเดือน ค่ำตอบแทนตำมควำมรู้  ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
2. โครงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรแต่งตั้ง กำรทดสอบ กำรฝึกอบรมและกำรออกใบรับรอง 

กำรเป็นครู ฝึกในสถำนประกอบกำร 
3. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับภำคเอกชนโดยใช้มำตรกำรด้ำนภำษีอำกร         

เป็นแรงจูงใจ 
4. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำระหว่ำงภำคเอกชน ชุมชนและ

สถำนศึกษำ 
5. โครงกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. โครงกำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ 
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นโยบำยที่   3 :  พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 

เป้ำหมำย : สถำนศึกษำของอำชีวศึกษำมีมำตรฐำนในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ 
ปวช.,ปวส. และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยี หรือสำยปฏิบัติ กำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน   
โดยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับปวช.,ปวส. และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยี หรือสำยปฏิบัติกำรและ เพ่ิมศักยภำพ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
2. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและใช้ ทรัพยำกรร่วมกัน 
3. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยภำยใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริ หำร 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรบริหำรจัดกำร ตำมเกณฑ์ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีธรรมำภิบำล     

โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหรือกำรบริหำรจัดกำร 
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพ

ภำยนอก 
4. โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 

กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรเปิดสอนระดับปวช. ,ปวส. และปริญญำตรี 
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน       

กำรสอนระดับ ปวช.,ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี 

สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
2.  โครงกำรจัดหำแหล่งสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ 
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3.  โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนระดับอุดมศึกษำ 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำนักวิจัยและนวัตกรรมอำชีวศึกษำภำยใต้   
ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและชุมชน 

โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรด้ำนกำรวิจัย 
2.  โครงกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของสถำน

ประกอบกำรและ  ชุมชน 
 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 เจรจำแสวงหำควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงกำรศึกษำดู งำนสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
2.  โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ ทั้งภำยในและ

ต่ำงประเทศ 
3.  โครงกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
4.  โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
5.  โครงกำรให้ทุนสัมมนำวิชำกำร ประชุมวิชำกำร 
 

นโยบำยที่   ๔ :  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
 

เป้ำหมำย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำมี ทักษะกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรมี
ส่วนร่วม 

 

➢  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มี ประสิ ทธิภำพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพผู้บริหำร 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรโดยฝึกประสบกำรณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงกำรฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
3. โครงกำรฝึกอบรม ICT เพ่ือกำรบริ หำร 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรจัดกำรระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สำรสนเทศในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ 
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โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวตำมประเภทสำขำวิ ชำ 
2. โครงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
3. โครงกำรกำรวิ เครำะห์งบประมำณกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 

ส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ 
 

1. สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
2. ม.44 แก้ปัญหำทะเลำะวิวำท 
3. ม.44 รวมอำชีวะ/เอกชน 
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ. 
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน (เฉพำะทำง) 
6. จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล รองรับ APEC 
7. ทวิภำค ี
8. ทวิศึกษำ 
9. ทวิวุฒิ 
10. ภำษำต่ำงประเทศ 3R8C กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
11. Re-profile สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
12. แนะน ำวิชำชีพลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
13. สร้ำงควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี (กศจ. อศจ.) 
14. สำนพลังประชำรัฐด้ำนยกระดับคุณภำพวิชำชีพ  
(Re-branding/Excellent Model School/Database of Supply and Demand/Standard and 
Certification Center) 
15. สร้ำงควำมยืดหยุ่นระบบส่งต่อกำรศึกษำระหว่ำงสำยสำมัญและสำยอำชีพระดับปวช.,ปวส. ปริญญำตรี 
ในทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ. 
16. สร้ำงควำมยืดหยุ่นระหว่ำงสถำนศึกษำภำครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่กำรใช้ประโยชน์ 
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นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
นโยบำยด้ำน กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

รัฐบำลจะน ำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และ    
ควำมเป็นไทย มำใช้สร้ำงสังคม ให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  

  

1. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ 
ทำงเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ  
ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงสัมมำอำชีพในพ้ืนที่  ลดควำมเลื่อมล้ ำและพัฒนำ
ก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ทั้งในด้ำนกำรเกษตรอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร 

2. ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้อง    
กับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณกำรระบบ      
กำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำสจัดระบบ           
กำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียน    
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง   
 3. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป 
มีโอกำสร่วมจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึงและร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
กระจำยอ ำนำจกำรบริกำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ตำมศักยภำพและควำมพร้อมโดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำร         
ได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น    

4. พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ 
ที่สำมำรถประกอบอำชีพ ได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคตปรับกระบวนกำรเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือ       
ต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้  กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมผู้ อ่ืน      
กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี นโยบำยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน     

5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระวิทยำลัยชุมชน เพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะ
ในท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำนและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำน
วิชำชีพ   

6. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูเน้นครูผู้สอน 
ให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอนน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
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7. ท ำนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำ    
มีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงสันติสุขและ   
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม 

8. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทย และภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวมทั้งควำมหลำกหลำย ของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวิติศำสตร์ 
และควำมเป็นไทยน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค 
และระดับนำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประชำชน     

9. สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนและวัฒนธรรม
สำกล และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล  เพ่ือเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม          
ของประชำคม อำเซียนและเพ่ือกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก      

10. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สำธำรณะ 
ให้เยำวชน และประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์   
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จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

นโยบำยและจุดเน้นเชิงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำน และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ         
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  
บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำน   
ของพระองค์ท่ำน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำน 
ในสังกัด ดังนี้  

 

1.1 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร   
มีใจควำมส ำคัญว่ำ  

1) "กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ  
ที่ถูกต้อง  

2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ กำรสร้ำงบุคลิกและ
อุปนิสัย ที่ดีงำม (Character Education)"  

 

1.2. สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช     
ทีท่รงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และกำรศึกษำ  

 

1.2.1 นักเรียน  
➢ “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ำหลังมิใช่สอนให้
เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อนเพ่ือให้คนเก่งได้ล ำดับดีๆ เช่นสอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้อง
ให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  
➢ “ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดีให้นักเรียนชั้นต้น    
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท ำ เช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  
➢ “เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้นจะได้มีควำมสำมัคคี 
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) 
➢ “ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)  

 

1.2.2 คร ู 
➢ “เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครู เพรำะจ ำนวนไม่พอ 
และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล 
ตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และ    
ปลูกจิตส ำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุน  และอบรม กล่ำวคือ         
ต้องมีควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำที่ เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ           
มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรักมีควำมรักควำมเมตตำต่อเด็กควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีควำมผูกพัน 
และคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย. 2555)  
➢ “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง”( 6 มิ.ย. 2555)  
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➢ “ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพ่ือให้ได้ ต ำแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน      
ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ 
หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
➢ “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียนต้องกำรรู้ 
ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว     
ก็ตำม” (5 ก.ค. 2555)  
 

2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
   2.1 กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2579) ภำยใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำน
กำรศึกษำ  ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  

1) ควำมมั่นคง  
2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

 

3. จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  
3.1 ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
3.2 ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  
3.3 กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรด ำเนินกำร

สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
3.4 ด ำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรด ำเนินกำรเป็นรูปธรรม  
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทย   
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม          
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีควำม       
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศ          
ในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่ส ำคญั คือ  
 1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ    
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี   
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิ ตที่ดีมีควำมสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์  
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติ    
ที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อม         
เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้ อม       
อย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์     
ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่    
กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)  
 5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต 
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
 6. ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”  
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี      
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง    
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้ งชุมชน                   
มีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
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 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่ โดยกำรใช้นวัตกรรมที่ เข้มข้นมำกขึ้น             
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
 4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน      
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน  
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
 6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ     
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทย           
มีบทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ       
ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
 
 

1. วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
  

ปรัชญำ        
“ควำมรู้ คู่คุณธรรม น ำสังคม” 

  

วิสัยทัศน์         
“มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียน ให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ มีงำนท ำ มีอำชีพเป็นที่พึงพอใจของชุมชนและ

สถำนประกอบกำร” 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
“ส่งเสริมวิชำชีพสู่ชุมชน” 

 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น ำจิตอำสำ” 

  
          

พันธกิจ  
       

1.ผลิตและพัฒนำก ำลังคนตรงมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำตำมควำมต้องกำรของชุมชนและ
สถำนประกอบกำร 

2.จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 3.พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
 4. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       

 

เป้ำประสงค์        
 

1. เพ่ิมจ ำนวนผู้เรียนและพัฒนำผู้เรียน      
 2. ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะด้ำนทักษะมำตรำฐำนอำชีวศึกษำ    
 3. นักเรียน นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ 
 4. ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนทักษะวิชำชีพ คุณธรรม จริยธรรมตรงตำมควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำรในกำรประกอบอำชีพและมีจิตสำธำรณะ     
 5. จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี                      
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำที่เข้มแข็ง 
 6. เพ่ิมจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำพร้อมทั้ง
ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือมีคุรภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
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 7. มีระบบกำรจัดคุณภำพจัดกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำแลพก ำหนดกรอบทิศทำงให้มีทั้ง
กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีพและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 8. สถำนศึกษำให้กำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีงำนท ำระหว่ำงกำร 
 9. จัดสรรงบประมำณ สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท ำงำนวิจัย 
 10.จัดหำแหล่งทุนวิจัยให้กับบุคลำกรให้กับองค์กร 
 11. ครูนักเรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรท ำและพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 
 12. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษNative Speaker และสำมำรถประยุกต์ใช้
ภำษำอังกฤษสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้ 
 13. เพ่ิมเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
สมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพให้สูงขึ้น 
 14. สถำนศึกษำก ำหนดนโยบำยและจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
มีประสิทธิภำพและทันสมัย 
 15. สถำนศึกษำจัดอบรมพัฒนำบุคลำกรและจัดให้มีกำรศึกษำดูงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 16. บริหำรกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 17. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมมำภิบำล 
 18. สภำพแวดล้อมเอ้ือ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน 
 19. เพ่ิมประสิทธิผลของงำน 
 20. สภำพแวดล้อมเอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน 
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
  

จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 

1. ปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำมเพ่ือพัฒนำคน โดยยึดคุณธรรมน ำควำมรู้ 
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและส่งเสริม กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
4. เร่งปรับระบบบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำแลสนับสนุน กำรมีส่วนร่วม 
5. สนับสนุนกำรผลิต กำรวิจยัและ ก ำลังคนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 
          

 ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ  (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 

➢ รำงวัลและผลงำนของ สถำนศึกษำ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ) 
 

 ❖ ขอมอบ เกี ยรติบั ต รฉบั บนี้ ให้ ไว้ เพ่ื อแสดงว่ ำ  วิทยำลั ยกำรอำชีพสองพ่ี น้ อ ง                             
ได้สนับสนุนวิทยำกรกำรจ ำท ำฐำนผจญภัยกำรเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสื่อ-เนตรนำรี ให้ไว้ ณ วันที่ 22 
มีนำคม พ.ศ.2562 

 ❖ โล่ประกำศเกียรติคุณรำงวัลชมเชย โครงกำรประกวดวัตกรรมสีเขียว ประจ ำปี 2561   
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2561 

 ❖ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
กำรอนุรักษ์พลังงำน รำงวัลดีเด่นด้ำนสิ่งประดิษฐ์ มอบแด่ วิทยำลัยกำรอำชีพสองพีน้อง ให้ไว้ ณ 
วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ.2561  

❖ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง ได้รับคัดเลือก
ผลงำน Alinda   Lotion สมุนไพรสดจำกธรรมชำติ   เข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม  ให้
ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2561 

❖มอบประกำศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ กองลูกเสือ เนตรนำรีสำมัญ วิทยำลัยกำร
อำชีพสองพีน้อง เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ให้ไว้ ณ วันที่ 25 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบประกำศนียบัตรฉบับนี้ ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง ให้กำร
สนับสนุนส่งกองลูกเสือ-เนตรนำรี เข้ำร่วมกิจกรรมถวำยพระพรชัยมงคล ทบทวนค ำปฏิญำณ และ
สวนสนำม เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

➢ รำงวัลและผลงำน ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ นำยอรรถพล   เชื้อตำเส็ง ครูที่ปรึกษำ

โครงงำน ระดับอำชีวศึกษำ รำงวัลชมเชย ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร์  ครูที่ปรึกษำ ทีมสอง         
พ่ีน้องโรบอท ได้เข้ำร่วมแข่งขัน กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ กติกำ ABC ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
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❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  นำยพำนุเกียรติ  ยอดค ำ เป็นกรรมกำรตัดสิน 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวทัศนีย์  ชูจันทรำภรณ์   เข้ำร่วมโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรบ่นเพรำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร  และกำรเขียนแผนธุรกิจ  ให้ไว้ ณ วันที่ 8 
กันยำยน พ.ศ. 2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร์ ได้เข้ ำร่วมโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรอำชีวศึกษำด้ำนกำรจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  นำงอ ำพร  ฮอลแลนด์  ได้เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ระหว่ำง กรมกำรขนส่งทำงบก 
และ ผู้บริหำรวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำน๕ณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ.
2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  นำยพิมล นุชถนอม เข้ำร่วมโครงกำรอบรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล  ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 
พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  นำยอรรถพล  เชื้อตำเส็ง ได้เข้ำรอบ  10 ทีม
สุดท้ำยในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ส ำหรับเมกเกอร์รุ่นใหญ่  ให้ไว้ ณ วันที่ 19  มกรำคม พ.ศ.2562 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยศรัณโรจน์   ชวดชุม เป็นวิทยำกรกำรจัดท ำ
ฐำนผจญภัยกำรเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ-เนตรนำรี ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มีนำคม พ.ศ.2562 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงปิ่นเสถียร  อร่ำมแก้ววงษ์  กรรมกำรและ
เลขำนุกำรฝ่ำยสรุปผล และจัดท ำเกียรติบัตรกำรประชุมวิชำชีพในอำชีพอนำคตแห่งประเทศไทย 
ทักษะพ้ืนฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยสุรเชษฐ์  แก้วปำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร
ฝ่ำยสรุปผล และจัดท ำเกียรติบัตรกำรประชุมวิชำชีพในอำชีพอนำคตแห่งประเทศไทย ทักษะพ้ืนฐำน 
และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561  

 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยจักรกฤษณ์  ขนข ำ ครูผู้ควบคุม ชมเชย         
กำรแข่งทักษะ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวพิมพ์พิศำ รัตนธรรมำศ ได้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมท ำวิทยำฐำนะ ตำม ว.21 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวอรอนงค์ จิระกุล ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
กำรเตรียมควำมพร้อมท ำวิทยำฐำนะ ตำม ว.21 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ.2561 

 

   แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งปม.พ.ศ.2563    30 



 
 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวพิมพ์พิศำ  รัตนธรรมำศ เป็นครูผู้สอนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสอนดีเด่น ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ.2562  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวทัศนีย์  ชูจันทรำภรณ์ เป็นวิทยำกรประชุม
ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีวศึกษำและสร้ำงรำยได้  ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ.
2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยบัญชำ ใจซื่อ  ได้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร
เทคนิคกำรเข้ำพบเจรจำอย่ำงไรให้ผู้บริหำรภำคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือในโครงกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐ ให้ไว้  ณ วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยพำนุเกียรติ   ยอดค ำ เป็นคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำใบงำนประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรมให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนำคม 
พ.ศ.2561                   

❖ มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ  นำยพิมล  นุชถนอม ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำร
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพ่ือกำรใช้งำนในภำคอุตสำหกรรมผลิตชิ้ นส่วนยำนยนต์ 
ส ำหรับครูสำขำช่ำงกลโรงงำนและเทคนิคกำรผลิต ระดับพ้ืนฐำน  ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ.
2561 

❖ มอบวุฒิบัตรบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงลภัสรดำ  ตุ้มนิลกำร  ผ่ำนกำรฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรม กำรจ่ำยเงิน  กำรรับ เงินและกำรน ำเงิน ส่ งคลั งของส่วนกำรผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงเสำวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์ ได้เข้ำร่วมจัด
แสดงผลงำนในงำนประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ให้ไว้   ณ 18 
มีนำคม พ.ศ.2562 

  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยอิทธิพล  สุขสอำด ได้เข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรศึกษำ ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรสถำนศึกษำปลอด
บุหรี่สู่กำรขยำยผล ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยอิทธิพล  สุขสอำด ได้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ระหว่ำง กรมกำรขนส่งทำงบก  และ
ผู้บริหำร ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวสุกัญญำ จันศรี ได้รับรำงวัลชมเชย 
ประเภทวัตกรรมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรแปรรูปอำหำร ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ.
2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยสุชำติ  โพธิ์รัง กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กรกฎำคมพ.ศ. 2561 
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❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวจันทร์จิรำ อนันตพงศ์ ในงำนกรรม
กำรศึกษำสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 ประจ ำปี2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กันยำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวทัศน์มน หงษ์ยน ได้เข้ำร่วมประชุม     
เชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนแผนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำพนักงำนรำชกำรครูและและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่        
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2562  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยนพดล  สุวรรณสุนทร เข้ำร่วมประชุม         
เชิงปฏิบัติกำรติดตำมโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำติคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำร
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยพลำดร ส ำเนียงแจ่ม เข้ำร่วมกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรประเมินตนเอง และจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ให้ไว้ 
ณ วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยสุชำติ  โพธิ์รัง ได้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำส ำหรับคนพิกำร ให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยนพดล  สุวรรณสุนทร เป็นวิทยำกร ประชุม
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำใบงำน ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยสุรเชษฐ์  แก้วปำน ผ่ำนกำรฝึกอบรบโครงกำร
อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวทัศน์มน หงษ์ยน ร่วมจัดนิทรรศกำรใน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอำด ให้ไว้        
ณ วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวทัศน์มน หงษ์ยน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ก ำกับ
ลูกเสือวิสำมัญอย่ำงดีเยี่ยมของค่ำยย่อย 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ.2561 

 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยศรัณโรจน์  ชวดชุม  เป็นวิทยำกรกำรเข้ำค่ำย
พักแรมของลูกเสือเนตรนำรี ประจ ำปี2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ.2561  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงปิ่นเสถียร  อร่ำมแก้ววงษ์ ได้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ  ขั้นควำมรู้ขั้นสูง ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษำยน พ.ศ.2562 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำนำงสำวเสำลักษณ์  น้อยสุพรรณ์ ผ่ำนกำรอบรม
เสริมศักยภำพนักศึกษำในกำรเป็นผู้ประกอบกำร รอบ 100 ทีม รุ่นที่  1 ให้ไว้ ณ วันที่  18 
กรกฎำคม พ.ศ.2561 

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยศรีรัตน์ กำฬสินธุ์ ได้เข้ำร่วมกำรอบรมใน
โครงกำรสอนนอกรอบ ครูผู้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงภำยใน รุ่นที่ 1  
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❖ มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวทัศนีย์  ชูจันทรำภรณ์ ได้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรสัมมำอำชีวะ สื่อสร้ำงปำฏิหำริย์แห่งกำรตื่น สู่หนทำงกำรสร้ำงอริยชน  

❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยอิทธิพล สุขสอำด ได้เข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนแผนกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำครูผู้ช่วยและพนักงำนรำชกำร ให้ไว้ ณ วันที่ 8 
มิถุนำยน พ.ศ.2561 

 

➢รำงวัลและผลงำน   ของนักเรียน 
❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวนันทิพร  เสียงสมใจ ได้เข้ำร่วมกำร

แข่งขันสัมมำอำชีวะบัญชี มหำจักรีสิรินธร ชิงถ้วยพรรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรีครั้งที่ 6 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 

  

 ❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยธนดล  เล้ำพำนิชวัฒนำ ได้รับรำงวัลชมเชย 
ระดับอำชีวศึกษำ ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2561   

 

 ❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยศักดำ เพ็ชรดี นักเรียน ทีม สองพ่ีน้อง โรบอท  
ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ กติกำ ABU ให้ไว้ 
ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  

 

 ❖ หนังสือรับรองกำรฝึกงำน ขอรับรองว่ำ นำยพิสิษฐ์ ค ำตัน ได้ผ่ำนกำรฝึกวำนตำม
หลักสูตร ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ออกให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 

  

 ❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยณัฐพล  ทัศพร ผลงำน เครื่องยีตำลพลังมวล
อำชีว 4.0 รำงวัลชมเชย ประเภทวัตกรรมเครื่องมือ เครื่องจัก อุปกรณ์กำรแปรรูปอำหำร ให้ไว้          
ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ.2561 

 

 ❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำงสำวนำตยำ ใจกล้ำ ร่วมจัดนิทรรศกำรในกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ให้กำรฝึกอบรมบุคคลกรทำงกำรลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอำด ให้ไว้             
ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2561 

  

 ❖ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ำ นำยอมรินทร์  มำลัยทอง ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
แกนน ำลูกเสือวิสำมัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอำด ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ.2561 
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3. นโยบำยกลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 
 

๑. มุ่งจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนปกติซึ่งบุคลำกร 
ของสถำนศึกษำทุกคน ทุกฝ่ำย/งำน/สำขำวิชำต้องมีควำมเข้ำใจ ตระหนักและควำมพยำยำม ในกำรปฏิบัติ 
ให้สำมำรถน ำพำสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไปสู่คุณภำพกำรศึกษำ และส่งผล ให้นักศึกษำ มี
คุณภำพ ทั้งด้ำนทักษะวิชำชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภำยในโดยต้นสังกัด และภำยนอกโดยสมศ. 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

๒. มุ่งเน้นลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักศึกษำลงในทุกระดับโดยจัดให้มีกระบวนกำร 
วิธีกำรช่วยเหลือนักเรียนทั้งภำยในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษำมีควำมสนใจ ตั้งใจ มีผลสัมฤทธิ์ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๓. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พัฒนำเทคนิค วิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ เกิดทักษะ/สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพโดยกำรสอนให้เกิดชิ้นงำนโครงงำน 
โครงกำร ในทุกสำขำวิชำ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงให้มีกำรวัดผลกำรศึกษำตำมสภำพจริงมีระบบกำรวัดที่เที่ยงตรง   
มีคุณภำพทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติโดยมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  เช่น กำรสอน
ซ่อมเสริม กำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีผลกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๕. จัดให้มีกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ กำรสอบ V-net ของนักศึกษำ มีมำตรฐำนเป็นทีย่อมรับ
มีข้อสอบที่มีมำตรฐำนทุกสำขำวิชำ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิระดับอำชีวศึกษำจังหวัด บุคลำกร
ภำยนอก และสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) มีกำรกระตุ้นเร่งเร้ำ  
มีกระบวนกำรให้นักศึกษำสอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทุกสำขำวิชำ 

๖. มุ่งจัดกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับสถำนประกอบกำร เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ ด้ำนทวิภำคี 
และ กำรฝึกงำนของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ ร่วมกันจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน  
ให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

๗. ส่งเสริมพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
พัฒนำระบบห้องสมุดให้มีระบบกำรสืบค้นที่ทันสมัยมีหนังสืออ้ำงอิงที่มีคุณภำพอย่ำงพอเพียงครบ ทุก
สำขำวิชำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจและมีปริมำณ
เพ่ิมข้ึน 

๘. ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ของนักศึกษำในทุกสำขำวิชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ มีระบบกำรบ ำรุงรักษำดูแลให้มีควำมทันสมัย และ
พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

๙. มุ่งเน้นให้นักศึกษำมีสมรรถนะ ตำมสำขำวิชำชีพตอบสนองตลำดแรงงำนเพ่ือเข้ำ สู่ประชำคม 
อำเซียน 
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พันธกิจและกลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนตรงตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสถำนประกบกำร 

กลยุทธ์ ที่ 1 เพ่ิมปริมำณผู้เรียน 
กลยุทธ์ ที่ 2 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ ที่ 3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนำนสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
 

พันธกิจที่ 2 จัดกำรศึกษำและขยำยโอกำสด้ำนวิชำชีพร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อกำรเข้ำรับกำรศึกษำต่อระดับอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ ที่ 2 สนับสนุนนักเรียนนักศึกษำให้มีงำนท ำมีรำยได้ในระหว่ำงเรียน 
กลยุทธ์ ที่ 3 เพ่ิมโอกำสในกำรมีงำนท ำหลังจัดกำรศึกษำวิชำชีพร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
กลยุทธ์ ที่ 4 เพ่ิมโอกำสท ำงำนในสถำนประกอบกำรที่มีคุณภำพประกันรำยได้ข้ันต่ ำ 
  

พันธกิจที่ 3 พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพำณิชย์ 
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมกำรเป็นนักวิจัยเชิงคุณภำพ 
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรเสนอขอรับทุนวิจัย จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมครู นักเรียน ท ำงำนวิจัยสร้ำงสิ่งประดิษฐ์น ำไปสู่กำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 
 

พันธกิจที่ 4 ยกระดับคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
กลยุทธ์ ที่ 2 ขยำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
 

พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์ ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนำสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ ที่ 3 บริหำรกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ ที่ 4 บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
 

4.1 ประวัติทั่วไปของชุมชน 
 

ลักษณะท่ีตั้ง 
 

 อ ำเภอสองพ่ีน้อง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2439 มีพ้ืนที่กว้ำงขวำง อำณำเขตครอบคลุมไปถึงอ ำเภออู่ทอง 
ต่อมำได้แยกเป็นอ ำเภอใหม่ชื่อ "อ.จรเข้สำมพัน (อู่ทองปัจจุบัน)เดิมตั้งอยู่ริมคลองสองพ่ีน้อง           
แตเ่นื่องจำกเป็นที่ลุ่มน้ ำท่วม จึงได้ย้ำยมำอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2507  

อ ำเภอสองพ่ีน้อง ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดมีพ้ืนที่ 750.381 ตร.กม. มีจ ำนวนประชำกร
รวม  131,921  คน  
 

ค ำขวัญอ ำเภอสองพ่ีน้อง 

“ชื่อมีคนน้อย อร่อยปลำหม ำ เลิศล้ ำพระสงฆห์ลวงพ่อโหน่งพระเครื่อง รุ่งเรืองนำไร่ พระใหญ่โลกรู้ 
เสภำชั้นครู อู่น้ ำอู่ปลำ รำชินีนักร้อง สองพ่ีน้องบ้ำนเรำ” 

ที่ตั้งและอำณำเขต 
 

อ ำเภอสองพ่ีน้องตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอข้ำงเคียงดังนี้ 
▪ ทิศเหนือติด    ต่อกับอ ำเภออู่ทองและอ ำเภอบำงปลำม้ำ 
▪ ทิศตะวันออก  ติดต่อกบัอ ำเภอบำงซ้ำยและอ ำเภอลำดบัวหลวง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) 
▪ ทิศใต ้          ติดต่อกับอ ำเภอบำงเลน อ ำเภอก ำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอ ำเภอ         

ท่ำมะกำ (จังหวัดกำญจนบุรี) 
▪ ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ ำเภอพนมทวน (จังหวัดกำญจนบุรี) 

 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 
 

อ ำเภอสองพ่ีน้องแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 2 เขตเทศบำล 14 ต ำบล 140 หมู่บ้ำน 
ได้แก่  เทศบำล 2 แห่ง 

1.เทศบำลเมืองสองพ่ีน้อง         2.เทศบำลต ำบลทุง่คอก 

ด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม 
 1. ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว อ้อย ปลำช่อน ปลำดุก กุ้ง 
 2. ชื่อแหล่งน้ ำที่ส ำคัญได้แก่ แม่น้ ำท่ำจีน คลองสองพ่ีน้อง คลองพระบันลือ 
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4.2 ประวัติสถำนศึกษำ 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตั้งอยู่ทำงหลวง
หมำยเลข ๓๒๖๐ สองพ่ีน้อง บ้ำนท่ำทรำยทอง หมู่ที่ ๖ ต ำบลบำงพลับ อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีเนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๒ งำน ๖๐ ตำรำงวำ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีกำรศึกษำ ๒๕๔๑ โดยเปิดสอน๒ สำขำวิชำ 
คือ สำขำวิชำช่ำงยนต์ ฝำกเรียนชั่วครำวที่วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และสำขำวิชำกำรบัญชี ฝำกเรียน 
ชั่วครำวที่วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี จำกนั้นได้ย้ำยมำท ำกำรเรียนกำรสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน     
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง ได้ด ำเนินกำรตำมพันธกิจ  ดังนี้ 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน   มี  2  หลักสูตร  คือ 
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2556 เปิดสอน
ทั้งหมด  3  สำขำวิชำ   7   สำขำงำน  คือ 

1.1  สำขำวิชำเครื่องกล 3 สำขำงำน 
-  สำขำงำนยำนยนต์ 
-  สำขำงำนช่ำงกลโรงงำน 
-  สำขำงำนช่ำงเชื่อม 

1.2  สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 2 สำขำงำน 
-  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
-  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3  สำขำวิชำพณิชยกำร 2 สำขำงำน 
-  สำขำงำนกำรบัญชี 
-  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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2.  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2557 เปิดสอน  4  สำขำวิชำ   7   สำขำงำน   คือ 

2.1 สำขำวิชำเครื่องกล 2 สำขำงำน 
-  สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
-  สำขำงำนเทคนิคโลหะ 

2.2 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 2 สำขำงำน 
-  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
-  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 สำขำวิชำกำรบัญชี 2 สำขำงำน 
-  สำขำงำนกำรบัญชี 
-  สำขำงำนกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก 

2.4 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 สำขำงำน 
-  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้ประชำชนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ
ที่มีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  โดยให้คลอบคลุมประชำชนทุกเพศทุกวัยและกลุ่มเป้ำหมำยทั้งเด็กเยำวชน 
วัยแรงงำน สตรี ผู้สูงอำยุ  โดยเฉพำะผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง               
จึงได้จัดกำรเรียนกำรสอน 2 ระบบ คือ 

1. ระบบปกติ เปิดสอน  ระดับ   ปวช. และ ปวส. 
2. ระบบทวิภำคี เปิดสอน  ระดับ    ปวช. 
3. ระบบทวิภำคี เปิดสอน  ระดับ     ปวส. 

ส่วนกำรศึกษำตำมอัธยำศัยได้มีกำรจัดในรูปของกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น และวิชำชีพหลำกหลำย 
 

กรอบเวลำเรียน 
 วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง จัดเวลำเรียนให้นักเรียนเป็นรอบเช้ำ ไม่มีรอบบ่ำยทุกระดับ      
มีกรอบเวลำเรียนระหว่ำงเวลำ 08.15-17.15 น. โดยท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงเวลำ 07.45-08.00 น. 
 - จ ำนวนบุคลำกรปี งบประมำณ 2562  มีทั้งหมด 56 คน แยกเป็น ผู้บริหำร  3  คน 
ข้ำรำชกำรครู  10 คน พนักงำนรำชกำร 9 คน ครูพิเศษสอน 15  คน เจ้ำหน้ำที่และนักกำร 21 คน  
 -  จ ำนวนนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (เทอม 2/2561) 
  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม     516   คน 
  ประเภทวิชำพณิชยกำร     275   คน 
       

   รวม     791  คน 
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4.3 สัญลักษณ์ประจ ำวิทยำลัย 
 
 
 
   
 
               

    สัญลักษณ์       สีประจ ำวิทยำลัย 
        ประจ ำวิทยำลัย            สีฟ้ำ-สีแดง 
 

4.4 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

▪ ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   
▪ ชื่อภำษำอังกฤษ   Songphinong lndustrialand Community Edution College 
▪ ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่ 198 หมู่ที่ 6  ถนน - 
▪ ต ำบล บำงพลับ อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72110 
▪ โทรศัพท ์: ๐–๓๕44–0479   
▪ โทรสำร : ๐–๓๕44–0479  
▪ เว็บไซต์ : http://www.sicec.ac.th  
▪ อีเมล : suphanburi04@vec.mail.go.th  
▪ มีอำคำร รวมทั้งสิ้น  3  หลัง มีห้องทั้งสิ้น 52 ห้อง ได้แก่  

1. อำคำรเรียน  จ ำนวน 2 หลัง  มี 49 ห้อง 
 2. โรงฝึกปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 หลัง มี 3 ห้อง   
 อ่ืน ๆ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีฟ้า 
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แผนผังที่ตั้งวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง 
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Hl        สระน ำ้ 
 

      6 

     7 

B    3 

     9       
 

     8              5 

  10/2    10/1   10 

1      1 

   2 
2    24 

1. ศำลพระภูมิ     10. บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร         18.ห้องน้ ำนักเรียน 
2. พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัย  10/1,10/2 บ้ำนพักรองผู้อ ำนวยกำร   19. อำคำรเรียน 
3. ป้อมยำม     11.อำคำรช่ำงอุตสำหกรรม        20.ลำนอำคำรเอนกประสงค์  
4. สนำมบำสเกตบอล   12.ส ำนักงำนประกันคุณภำพ             21.ห้องน้ ำนักเรียน            
5. ศูนย์ Fixit ถำวร/ศูนย์บ่มเพำะฯ 13.อำคำรพำนิชยกรรม                    22. โรงจอดรถนักเรียน                  
6. อำคำรโรงฝึกงำนเทคนิคพ้ืนฐำน 14.โรงอำหำร                              23. สถำนี R radio   
7.ห้องพักครู                         15.โรงจอดรถ                            24.องค์พระวิษณุกรรม   
8.อำคำรเอนกประสงค์   16.โรงกรองน้ ำ         
9. ห้องน้ ำนักเรียน            17. ประปำบำดำล                             
          
 
 
 

      4 

      14 

      14       18 

       17        16 

      23 

        21    
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6. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
 

นำยบัณฑิต  ออกแมน 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

นำยสุรเชษฐ์  แกว้ปำน 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกร 

 

นำยบญัชำ  ใจซื่อ 
ท ำหน้ำที ่ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำน 
และควำมร่วมมือ 

 

นำยวรรณะ จิตรนพคณุ 
ท ำหน้ำที ่ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำร 
นักเรียน นกัศกึษำ 

 

นำยพิมล  นุชถนอม 
ท ำหน้ำที ่ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

นำงสำวจรรยำ  จันทร์โอกุล 
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 

นำงสำวทัศน์มน หงษ์ยน 
หัวหน้ำงำนบคุลำกร 

 

นำงสำวนิอร  น้ ำใจด ี
หัวหน้ำงำนกำรบญัช ี

 

นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร ์
หัวหน้ำงำนพัสด ุ

 

นำงลภัสรดำ  ตุ้มนลิกำร   
หัวหน้ำงำนกำรบญัช ี

 

นำยเกียรตศิกัดิ์  คัมภรี์ศำสตร์ 
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่

 

นำยกฤษณะ  ชนประเสริฐ 
หัวหน้ำงำนทะเบียน 

 

นำยอิทธพิล สุขสอำด 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพนัธ ์

 

 
นำงสำวจันทร์จิรำ อนันตพงศ ์

หัวหน้ำงำนวำงแผน และงบประมำณ 

 

 
นำยกฤษณะ  ชนประเสริฐ 

หัวหน้ำงำนศนูย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

 
นำยบญัชำ  ใจซ่ือ 

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 

 

นำยอรรถพล เชื้อตำเส็ง 
หัวหน้ำงำนวิจัยพฒันำนวัตกรรม 

และสิ่งประดษิฐ ์

 

นำงปิน่เสถียร  อร่ำมแก้ววงษ์ 
หัวหน้ำงำนประกันคณุภำพ 
และมำตรฐำนกำรศกึษำ 

 

นำงปิน่เสถียร อร่ำมแก้ววงษ์ 
หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลติผล  
กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

 

นำงอ ำพร  ฮอลแลนด ์
หัวหน้ำงำนกิจกรรม 
นักเรียน นกัศึกษำ 

 

 
นำงสำวสุกัญญำ จันศร ี
หัวหน้ำงำนครูทีป่รกึษำ 

 

 
นำยชำตรี  ยอ้มใจทัน 
หัวหน้ำงำนปกครอง 

 

นำงสำวทัตพิชำ  ค ำภีระ 
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ           

และกำรจัดหำงำน 

 

นำยสิทธิกำนต์ ปิน่แก้ว 
หัวหน้ำงำนสวัสดกิำร 
นักเรียน  นกัศึกษำ 

 

นำยนคร  เขียวอรณุ 
หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและ 

กำรบริกำรชุมชน 

 

นำยพิมล  นุขถนอม 
หัวหน้ำงำนหลกัสูตร 

 
นำยอิทธพิล สุขสอำด 

หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

 
นำยเสถียร สุริวงษ ์

หัวหน้ำงำนอำชีวศกึษำระบบทวิภำค ี

 
นำงสำวทัศฯมน หงษ์ยน 

หัวหน้ำงำนวิทยบรกิำรและหอ้งสมุด 

 
นำยณัฐวุฒิ แตงพรม 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 

นำยศรณัโรจน์ ชวดชุม 
หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต ์

 

นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร ์
หัวหน้ำแผนกวิชำอิเลก็ทรอนกิส ์

 

นำยพำนุเกียรติ  ยอดค ำ 
หัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำ 

 

นำยอิทธพิล  สุขสอำด 
หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 
นำงสำวนิอร น้ ำใจด ี

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบญัช ี

 

นำงสำวทัศน์มน  หงษ์ยน 
หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์

 

นำยวรรณะ จิตรนพคณุ 
หัวหน้ำเทคนคิพื้นฐำน 

 
 นำยวรรณะ  จิตรนพคณุ 

หัวหน้ำช่ำงกลโรงงำน 

นำงลภัสรดำ ตุ้มนิลกำร 
หัวหน้ำกำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลกี 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

นำยนภดล  ขุนวังห ์
หัวหน้ำช่ำงเชื่อมโลหะ 
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7. ข้อมูลบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
 

7.1 อัตรำก ำลังปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562   

 ผู้ให้ข้อมูล นำงสำว นิอร  น้ ำใจดี 
 

 

ก. ข้ำรำชกำร 10 คน 

 1  ผู้บริหำร 2 คน 

 2  ข้ำรำชกำรครู 8 คน 

 3  ข้ำรำชกำรพลเรือน - คน 
 

ข. ลูกจ้ำงประจ ำ  - คน 

 1  ท ำหน้ำที่สอน - คน 

 2  ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 

ค. พนักงำนรำชกำร  9 คน 

 1  ท ำหน้ำที่สอน 9 คน 

 2  ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 

ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว  34 คน 
 

 1  ท ำหน้ำที่สอน 13 คน 

 2  ทั่วไป/สนับสนุน 21 คน 
 

 

ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง  3 คน 

 1  ข้ำรำชกำร 3 คน 

 2  ลูกจ้ำงประจ ำ - คน 
 

 
 
 
 

 

อัตรำก ำลังของ วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง มีบุคลำกรทั้งสิ้น    53    คน 

จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยงำนรำชกำร - คน 

ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำรที่อ่ืน - คน 
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7.2 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
 

  ก. ผู้บริหำร/ครูผู้สอน   ข. เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 

- ต่ ำกว่ำ ม.6  - คน    2 คน 2 คน 
- ปวช./ม.6  - คน    3 คน 3 คน 
- ปวส./อนุปริญญำตรี - คน                                      9 คน 9 คน 
- ปริญญำตรี  34 คน    - คน 34 คน 
- ปริญญำโท  4 คน    - คน 5 คน 
- ปริญญำเอก  1 คน    - คน - คน 
 

 รวม  39 คน  รวม  14       คน 53 คน 
 

7.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 
 

ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 

- จ้ำงด้วยงบบุคลำกร - คน    - คน - คน 
- จ้ำงด้วยงบด ำเนินงำน 1 คน    1 คน 2 คน 
- จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน 10 คน    20 คน 30 คน 
- จ้ำงด้วยเงินรำยได้ 2 คน    - คน 2 คน 
- จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ - คน    - คน   - คน 
 

 รวม  13 คน  รวม  21 คน      34 คน 
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8. ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
 

8.1 ข้ำรำชกำรรวม 10 คน (ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน) 
 

ชื่อ-สกุล 

วุฒิ
กำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำยบัณฑิต  ออกแมน ป.เอก - ผู้อ ำนวยกำร 

2. นำยสุรเชษฐ์  แก้วปำน ป.โท - รองผู้อ ำนวยกำร 

3. นำยวรรณะ จิตรนพคุณ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐำน หัวหน้ำแผนกช่ำงกลโรงงำน 

4. นำยพิมล นุชถนอม ป.โท ยำนยนต์ หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร 

5. นำยบัญชำ ใจซื่อ ป.โท ไฟฟ้ำก ำลัง หัวหน้ำควำมร่วมมือ 

6. นำงสำวนิอร  น้ ำใจดี ป.ตรี กำรบัญชี หัวหน้ำงำนกำรบัญชี 

7. นำยพำนุเกียรติ ยอดค ำ ป.ตรี ไฟฟ้ำก ำลัง หัวหน้ำแผนกไฟฟ้ำก ำลัง 

8. นำยผดุง ขวัญอ้นอินทร์ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัสดุ 

9. นำงสำวทัศน์มน หงษ์ยน ป.ตรี ภำษำไทย หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญฯ 

10. นำยอิทธิพล สุขสอำด ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

 
8.2 ลูกจ้ำงประจ ำ รวม - คน (ท ำหน้ำที่สอน/ธุรกำร ทั่วไป) 

 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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8.3 พนักงำนรำชกำร รวม 9 คน (ท ำหน้ำที่สอน/ธุรกำร ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำงสำวจันทร์จิรำ อนันตพงศ์ ป.ตรี วิทยำศำสตร์ หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 

2. นำยศรันโรจน์ ชวดชุม ป.ตรี ยำนยนต์ หัวหน้ำแผนกวิชำยำนยนต์ 

3. นำงอ ำพร ฮอลแลนด์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้ำงำนกิจกรรม 

4. นำงลภัสรดำ ตุ้มนิลกำร ป.ตรี กำรบัญชี หัวหน้ำงำนกำรเงิน 

5. นำงสำวเสำวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์ ป.ตรี กำรบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลฯ 

6. นำยกฤษณะ ชนประเสริฐ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้ำงำนทะเบียน 

7. นำงปิ่นเถียร อร่ำมแก้ววงษ์ ป.ตรี คณิตศำสตร์ หัวหน้ำงำนประกันฯ,หัวหน้ำงำนส่งเสริมฯ 

8. นำยเกียรติศักดิ์ คัมภีร์ศำสตร์ ป.ตรี ไฟฟ้ำก ำลัง หัวหน้ำงำนอำคำรและสถำนที ่

9.นำยชำตรี   ย้อนใจทัน ป.ตรี ยำนยนต์ หัวหน้ำงำนปกครอง 

 
8.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม 34 คน (ท ำหน้ำที่สอน/ธุรกำร ทั่วไป) 

 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำยนพดล ขุนวังห์ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐำน ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ 

2. นำยสิทธิกำนต์ ปิ่นแก้ว ป.ตรี พลศึกษำ หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร 

3. นำงสำวทัตพิชำ ค ำภีระ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพฯ 

4. นำงสำวสำวิตรี ยิ้มอยู่ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลฯ 

5. นำงสำวจรรยำ จันทร์โอกุล ป.ตรี กำรบัญชี หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งปม.พ.ศ.2563    45 



 
 

ชื่อ-สกุล 

วุฒิ
กำรศึกษำ 
(ป.เอก/
โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

6. Miss.Elsie  B.Picao ป.ตรี อังกฤษ - 

7. นำยนคร เขียวอรุณ ป.ตรี ยำนยนต์ หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 

8. Miss.Kimberly Rose Picao ป.ตรี อังกฤษ - 

9. นำยอรรถพล เชื้อตำเส็ง ป.โท อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้ำงำนวิจัยฯ 

10. นำยเสถียร สุริวงษ ์ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

11. นำงสำวสุกัญญำ จันศรี ป.ตรี ไฟฟ้ำก ำลัง หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

12. นำยณัฐวุฒิ  แตงพรม ป.ตรี ไฟฟ้ำก ำลัง หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

13.นำยณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์ ป.ตรี ยำนยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 

14. นำงสำวสุภำรัตน์ โพธิ์งำม ป.ตรี - เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 

15. นำยอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล 

16. นำงสำวนิภำภรณ์ ธงยศ ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 

17. นำงสำวปนัดดำ นักจะเข้ ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี

18. นำงรัตนำ เข็มทอง ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 

19. นำงสำวสุมิตตำ เรืองขจร ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนฯ 

20. นำงสำวขวัญจิตต์ เพ็ชรศรีงำม ป.ตรี - เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 

21. นำงสำวนิชำนันท์ ศรีทองเกิด ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรทั่วไป 

22. นำงสำวรุ่งนภำ ศรีทองแท้ ป.ตรี - เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 

23. นำงสำวสุพรรษำ หวนบตุตำ ป.ตรี - เจ้ำหน้ำทีง่ำนทะเบียน 

24. นำงสำวทอรุ้ง มำลีรส ป.ตรี - เจ้ำหน้ำทีง่ำนวัดผลฯ 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

25. นำงสำวพิมพำภรณ์ สุริย์แสง ป.ตรี - เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตฯ 
 

26. นำงสำวแสงระวี วัดพ่วง ปวส. - เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 

27. นำงสำวกัญยำณี หุ่นโสภำ ป.ตรี - เจ้ำหน้ำที่งำนห้องสมุด 

28. นำยสุพจน์ กรัดเพ็ชร ม.6 - พนักงำนขับรถ 

29. นำยเฉลำ พันธ์มุข ปวส. - นักกำรภำรโรง 

30. นำยสมบัติ ชูก้ำน ปวส. - นักกำรภำรโรง 

31. นำงพเยำว์ ข ำดี ม.3 - นักกำรภำรโรง 

32. นำยเมธี กรองดี ม.6 - นักกำรภำรโรง 

33. นำงวิรำวรรณ์ เพ็ชรศรีงำม ป.6 - นักกำรภำรโรง 

34. นำยทรงศักดิ์ ต่วนเครือ ม.6 - นักกำรภำรโรง 
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1. หลกัสตูรในระบบ/ต่อเน่ือง คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิ้น
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 287 137 161 585 97 52 149 738
1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 80 34 49 163 163
 - สาขาวิชา/งานไฟฟา้ก าลัง 62 28 31 121 121
 - สาขาวิชา/งานอเิล็กทรอนิกส์ 20 11 13 44 44
 - สาขาวิชา/งานชา่งกลโรงงาน (ทวิภาคี) - - 6 6 6
 - สาขาวิชา/งานชา่งเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 47 6 - 53 - - 53
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 30 21 51 51
 - สาขาวิชา/งานไฟฟา้ก าลัง (ทวิภาคี) 29 3 32 32
 - สาขาวิชา/งานอเิล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 11 3 14 14
2. ประเภทวชิา พณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งานการบญัชี 38 25 30 93 16 13 29 122
 - สาขาวิชา/งานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 40 33 32 105 11 12 23 128
 - สาขาวิชา/ธุรกจิค้าปลีก 4 4 4
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2562) รวมทัง้สิ้น คน

ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

-                        
   2.1 หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน               1,000        คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน    0   คน

2.4  หลักสูตระยะส้ัน ตชด.        0   คน
2.5 หลักสูตร พเิศษ  0 คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม)      250  คน 2.6 หลักสูตรอืน่ ๆ   0 คน

9. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
9.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจบัุน

ปีการศึกษา 2562  (ปีปัจจบัุน) 
738รวมทัง้สิ้น

ภาคเรยีนที ่2/2561(ปีปัจจบัุน)
ระดับ ปวช.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

2. หลกัสตูรในระบบ/ต่อเน่ือง คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิ้น
ปีที ่1(แผน) ปีที ่2 (ผล) ปีที ่3 (ผล) รวม ปีที ่1(แผน) ปีที ่2 (ผล) รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 360 287 131 778 200 101 301 1,079
1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 80 80 34 194 194
 - สาขาวิชา/งานไฟฟา้ก าลัง 80 62 28 170 170
 - สาขาวิชา/งานอเิล็กทรอนิกส์ 40 20 11 71 - 71
 - สาขาวิชา/งานชา่งกลโรงงาน (ทวิภาคี) - - - 0 - 0
 - สาขาวิชา/งานชา่งเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 20 47 - 67 - 0 67
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 20 20 40 30 70 90
 - สาขาวิชา/งานไฟฟา้ก าลัง (ทวิภาคี) 20 20 40 29 69 89
 - สาขาวิชา/งานอเิล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 20 20 40 11 51 71
2. ประเภทวชิา พณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งานการบญัชี 40 38 25 103 40 16 56 159
 - สาขาวิชา/งานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 40 40 33 113 40 11 51 164
 - สาขาวิชา/ธุรกจิค้าปลีก - 4 4 4
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2562) รวมทัง้สิ้น คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน 2,500 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน 0 คน 2.3 หลักสูตร พเิศษ 0 คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) 800          คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. 0 คน 2.4 หลักสูตรอืน่ ๆ -        คน

ระดับ ป.ตร/ีปทส.

9.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

3,300                   

รวมทัง้สิ้น
ปีการศึกษา 2563  (ปีต่อไป) 

1,079
ภาคเรยีนที ่1/2563 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อดุหนุน

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพือ่

ชมุชน( FIX IT

 CENTER)

โครงการลด

ปญัหาการ

ออกกลางคัน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชพีอสิระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชวีศึกษา

 โครงการ

เร่ง

ประสิทธภิาพ

การสอนครู

อาชวีศึกษา

 โครงการ

จัดหา

บคุลากร

สนับสนุน

เพือ่คีนครู

ใหก้บันักเรียน

การจัดการเรียน

การศึกษา

คู่ขนาน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย-ปวช.

(ทวศึิกษา)

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

คุณภาพ

การจัด

อาชวีศึกษา

ทวภิาคี

โครงการ

อนุรักษ์

พนัธกุรรม

พชือนั

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ

ฯ

โครงการ

รณรงค์

ปอ้งกนัแกไ้ข

ปญัหายาเสพ

ติด

โครงการ

ยกระดับการ

จัดการ

อาชวีศึกษาเพือ่

เปน็ศูนยก์ลาง

ด้านอาชวีศึกษา

ของภมูิภาค

เอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้
5,521,810  522,300  1,460,000  8,918,786  1,051,000  521,000  870,160   189,600  117,600   1,257,750   38,500  90,000  218,200   199,958     20,976,664  

 1. แผนงานบคุลากรภาครัฐ 2,626,510  -        -           -          -           -        -         -        -         -           -      -       -         -           2,626,510   

 - งบบุคลากร 2,626,510  2,626,510   

 - งบด าเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอดุหนุน -            

 - งบรายจ่ายอืน่ -            

2. แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2,895,300  522,300  1,460,000  73,000      -           -        -         189,600  117,600   -           -      90,000  -         -           5,347,800   

 - งบบุคลากร -            

 - งบด าเนินงาน 1,578,300  522,300  1,460,000  3,560,600   

 - งบลงทุน 1,317,000  1,317,000   

 - งบเงินอดุหนุน 73,000      73,000       

 - งบรายจ่ายอืน่ 189,600  117,600   90,000  397,200      

3. แผนงานยมุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยัง่ยนื -           -        -           8,695,786  1,051,000  521,000  -         -        -         -           38,500  -       -         -           10,306,286  

 - งบบุคลากร 3,641,691  3,641,691   

 - งบด าเนินงาน 2,980,230  2,980,230   

 - งบลงทุน 66,685      66,685       

 - งบเงินอดุหนุน 2,007,181  2,007,181   

3.1 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปทีีผ่่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนปฏิบตัริาชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีน้อง

ผลผลติ/โครงการ

แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลการใช้จา่ยเงินปปีจัจบุนั (ป ี2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทัง้สิน้

สว่นที ่3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อดุหนุน

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพือ่

ชมุชน( FIX IT

 CENTER)

โครงการลด

ปญัหาการ

ออกกลางคัน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชพีอสิระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชวีศึกษา

 โครงการ

เร่ง

ประสิทธภิาพ

การสอนครู

อาชวีศึกษา

 โครงการ

จัดหา

บคุลากร

สนับสนุน

เพือ่คีนครู

ใหก้บันักเรียน

การจัดการเรียน

การศึกษา

คู่ขนาน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย-ปวช.

(ทวศึิกษา)

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

คุณภาพ

การจัด

อาชวีศึกษา

ทวภิาคี

โครงการ

อนุรักษ์

พนัธกุรรม

พชือนั

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ

ฯ

โครงการ

รณรงค์

ปอ้งกนัแกไ้ข

ปญัหายาเสพ

ติด

โครงการ

ยกระดับการ

จัดการ

อาชวีศึกษาเพือ่

เปน็ศูนยก์ลาง

ด้านอาชวีศึกษา

ของภมูิภาค

เอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้

3.1 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปทีีผ่่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนปฏิบตัริาชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีน้อง

ผลผลติ/โครงการ

แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลการใช้จา่ยเงินปปีจัจบุนั (ป ี2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทัง้สิน้

สว่นที ่3 

 -งบรายจ่ายอืน่ 1,051,000  521,000  38,500  1,610,500   

4.แผนงานบูรณาการวจิัยและนวตักรรม -           -        -           150,000    -           -        -         -        -         -           -      -       -         -           150,000      

 - งบบุคลากร -            

 - งบด าเนินงาน 150,000    150,000      

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอดุหนุน -            

 - งบรายจ่ายอืน่ -            

5. แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสูส่ากล
            -             -               -               -               -            -      870,160          -             -                -          -           -             -               -         870,160

 - งบบุคลากร -            

 - งบด าเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอดุหนุน -            

 - งบรายจ่ายอืน่ 870,160   870,160      

6.แผนงานบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้

มีคุณภาพเทา่เทยีมและทัว่ถึง -           -        -           -           -        -         -        -         1,257,750   -      -       -         199,958     1,457,708   

 - งบบุคลากร -            

 - งบด าเนินงาน -            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อดุหนุน
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ในกลุ่มผู้เรียน

อาชวีศึกษา

 โครงการ

เร่ง
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 โครงการ

จัดหา

บคุลากร

สนับสนุน
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ใหก้บันักเรียน
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การศึกษา

คู่ขนาน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย-ปวช.

(ทวศึิกษา)

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

คุณภาพ

การจัด

อาชวีศึกษา

ทวภิาคี

โครงการ
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พนัธกุรรม
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เนื่องมาจาก

พระราชด าริ

ฯ

โครงการ

รณรงค์

ปอ้งกนัแกไ้ข

ปญัหายาเสพ

ติด

โครงการ
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จัดการ

อาชวีศึกษาเพือ่
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3.1 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปทีีผ่่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนปฏิบตัริาชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีน้อง

ผลผลติ/โครงการ

แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลการใช้จา่ยเงินปปีจัจบุนั (ป ี2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทัง้สิน้

สว่นที ่3 

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอดุหนุน -            

 - งบรายจ่ายอืน่ 1,257,750   199,958     1,457,708   

7.แผนงานบรูณาการปอ้งกันปราบปรามและบ าบดัรักษาผู้ตดิยา

เสพตดิ
-           -        -           -           -        -         -        -         -           -      -       218,200   -           218,200      

 - งบบุคลากร -            

 - งบด าเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอดุหนุน -            

 - งบรายจ่ายอืน่ 218,200   218,200      

8. แผนงาน เงินส ารองจา่ย -           -        -           -           -        -         -         -           -      -       -         -           -            

 - งบด าเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบรายจ่ายอืน่ -            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประมาณการรายรับ 26,105,654  บาท

 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 4,783,555    บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 2,092,355    บาท

 - คาดวา่มรีายรับในปีต่อไป 2,691,200    บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2563 ป(ีตอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 21,322,099  บาท

งบบุคลากร 6,240,430    บาท

งบด าเนินการ 2,977,300    บาท

งบลงทุน -            บาท

งบเงินอดุหนุน 9,313,669    บาท

งบรายจ่ายอืน่ 2,790,700    บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 26,105,654  บาท

งบบคุลากร 10,531,630  บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ 3,584,130    บาท

 - ค่าจ้างประจ า บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,656,300    บาท

 - ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว 4,291,200    บาท

งบด าเนินงาน 3,946,757    บาท

 - ค่าตอบแทน 1,403,600    บาท

 - ค่าใช้สอย 835,900      บาท

 - ค่าวสัดุ 1,107,257    บาท

- ค่าสาธารณูปโภค 600,000      บาท

งบลงทนุ -            บาท

 -  ค่าทีดิ่นส่ิงกอ่สร้าง -            บาท

 -  ครุภัณฑ์ -            บาท

งบเงินอุดหนุน 5,992,150    บาท

-อดุหนุนการจัดการเรียนการสอน 2,848,165    บาท

-อดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพฯ 73,200        บาท
- อดุหนุนค่าหนังสือ 1,247,000    บาท
- อดุหนุนกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 782,075      บาท
- อดุหนุนค่าอปุกรณ์ 286,810      บาท
- อดุหนุนค่าเคร่ืองแบบ 549,900      บาท
- อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ 150,000      บาท
-อดุหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียนของนักเรียนทีย่ากจน 10,000        บาท
- อดุหนุนทุน 45,000        บาท
งบรายจา่ยอ่ืน 2,790,700    บาท

โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชมุชน( FIX IT CENTER) 715,000 บาท

โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 21,000 บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา 925,000 บาท

 โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชวีศึกษา 189,600 บาท

 โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คีนครูใหก้บันักเรียน 117,600 บาท

การจัดการเรียนการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.(ทวศึิกษา) 465,800 บาท

โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชวีศึกษาทวภิาคี 38,500 บาท

โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 100,000 บาท

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด 18,200 บาท
โครงการยกระดับการจดัการอาชวีศึกษาเพื่อเปน็ศูนยก์ลางด้านอาชวีศึกษาของภมูิภาคเอเชยี

ตะวันออกเฉยีงใต้ 200,000 บาท

เงินส ารองจา่ย 2,844,417    บาท

แผนปฏิบตังิานราชการประจ าป ีงปม. พ.ศ. 2563

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปตีอ่ไป)

วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีน้อง



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

พัฒนา

การศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน

แผนงาน

พื้นฐานด้าน

การพัฒนา

และ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

แผนงาน

บรูณาการ

วจิัยและ

นวตักรรม

แผนงานบรูณา

การพัฒนา

ผู้ประกอบการ

เศรษฐกิจชุม

ชุนและ

วสิาหกิจขนาด

กลางและ

ขนาดย่อมสู่

แผนงานบรูณา

การยกระดับ

คุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ

เทา่เทยีมและทัว่ถึง

แผนงาน

บรูณาการ

ปอ้งกัน

ปราบปราม

และ

บ าบดัรักษา

ผู้ติดยาเสพ

ติด7,735,430      522,300   960,000     9,864,969       480,400        150,000     925,000         665,800              18,200 4,783,555   26,105,654    
ขาด-เหลือ -               -         13,048       0                   -               -           -                -                    -            0-              13,048         

 - งบบคุลากร 6,240,430      -         -            3,600,000       307,200        -           -                180,000              -            204,000     10,531,630    

 เงินเดือนข้าราชการ 3,392,330       3,392,330     

 เงินวทิยฐานะ 141,400         141,400        

 เงินประจ าต าแหนง่ 50,400          50,400         

 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -              

 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -              

 เงินอื่น ๆ -              

 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,656,300      2,656,300     

 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,600,000       307,200        180,000              204,000     4,291,200     
1,322,510      400,000   561,528     1,128,671       -               -           30,000           480,800              -            10,200       3,946,757     

      ค่าตอบแทน -               300,000   200,000     569,360          -               -           -                334,240              -            -            1,403,600     

 ค่าเช่าบา้น(ขั้นต่ า) -              

 เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 200,000     253,600          453,600        

 เงินค่าสอนพิเศษ/สอนเกินภาระงาน 300,000   315,760          334,240              950,000        

 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ -              

 ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น -              

 ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -              

      ค่าใช้สอย 259,140         -         140,000     380,000          -               -           -                46,560               -            10,200       835,900        

 ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) -              

 ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า) -              

 รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

รวมทัง้ส้ิน

ส่วนที่3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 162,440         200,000          37,560               400,000        

 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 140,000     140,000        

 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ -              

 ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -              

 ค่าจ้างเหมาบริการ -              

 ค่าเงินสมทบประกันสังคม 96,700          180,000          9,000                 10,200       295,900        

      ค่าวสัดุ 463,370         100,000   221,528     179,311          -               -           30,000           100,000              -            -            1,107,257     

 วสัดุส านกังาน 100,000   70,000       30,000           200,000        

 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 140,000     100,000              240,000        

 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -              

 วสัดุการศึกษา 463,370         11,528       179,311          -                    667,257        

 วสัดุงานบา้นงานครัว -              

 วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา -              

 วสัดุคอมพิวเตอร์ -              

 วสัดุก่อสร้าง -              

 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -              
600,000         -         -            -                -               -           -                -                    -            -            600,000        

 ค่าโทรศัพท/์อินเตอร์เนต 75,000          75,000         

 ไปรษณีย์ 13,000          13,000         

 ค่าน้ าประปา -              

 ค่าไฟฟ้า 512,000         512,000        
-               -         -            -                -               -           -                -                    -            -            -              

  ครุภณัฑ์ -              

  ส่ิงก่อสร้าง -              
-               -         -            992,450          73,200          -           -                -                    -            -            1,065,650     

ค่าอุปกรณ์การเรียนของนกัเรียนสายอาชีพฯ 73,200          73,200         
ค่าอุปกรณ์การเรียน 309,350          309,350        
ค่าเคร่ืองแบบ 638,100          638,100        

  - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)

  - งบลงทนุ

  - งบเงินอุดหนนุ
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ค่าทนุการศึกษา 45,000           45,000         
-               -         -            752,000          100,000        -           895,000         -                    18,200        36,800       1,802,000     

1  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER)              300,000 300,000        
2 โครงการอาชีวอาสาช่วงเทศกาลปใีหม่           100,000 100,000        
3 โครงการอาชีวอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์           100,000 100,000        
4 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของนกัศึกษาอาชีวศึกษา            22,000 22,000         
5 โครงการอนรัุกษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ         100,000 100,000        
6 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด            18,200        36,800 55,000         
7  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชะอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวะศึกษา          895,000 895,000        
8 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี           230,000 230,000        

106,300         25,000    354,900     2,466,500       -               150,000     -                5,000                 -            2,807,500   5,915,200     
9 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏบิติัการ     10,000 10,000         
10 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏบิติัการ       5,000 5,000           
11 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียนของนกัเรียนทีย่ากจน            10,000 10,000         
12 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่        70,000 70,000         
13 โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์           61,600 61,600         
14 โครงการแขนกลคนพิการ        20,000 20,000         
15 โครงการหุน่ยนต์อาชีวศึกษา        60,000 60,000         
16 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการประกันคุณภาพภายใน            20,000 20,000         
17 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ            50,000 50,000         
18 โครงการขยายระบบเครือข่ายไร้สาย           100,000 100,000        
19 โครการแข่งขันทกัษะระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2562           150,000 150,000        
20 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ            20,000 20,000         
21 โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนลักสูตรแกน                  5,000 5,000           
22 โครงการส่งเสริมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวติและการส่ือสาร            10,000 10,000         
23 โครงการอบรมปฏบิติัการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     10,000 10,000         
24 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิท์างการ             8,000 8,000           
25 โครงการพัฒนาหอ้งสมุดเพื่อการศึกษา            50,000 50,000         

 โครงการตามนโยบาย/ภารกิจ/และภาระงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

- งบรายจ่ายอื่น/โครงการตามนโยบาย/จุดเนน้ ของ สอศ.
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26 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปทีี ่23            60,000 60,000         
27 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้           105,000 105,000        
28 โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ              1,000 1,000           
29 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้              1,000 1,000           
30 โครงการอบรมหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ันวชิาระบบเคร่ือข่ายเบือ้งต้น      276,900 276,900        
31 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบคุลากร      300,000 300,000        
32 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย            50,000 50,000         
33 โครงการจัดท าแผนผังบริหาร และผังบคุลากรของสถานศึกษา            50,000 50,000         
34 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่    1,500,000 1,500,000     
35 โครงการปรับปรุงภมูิทศันแ์ละส่ิงแวดล้อม           800,000      200,000 1,000,000     
36 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบน้ าประปาสาธารณูปโภค           500,000 500,000        
37 โครงการจัดซ้ือวสัดุหอ้งเก็บพัสดุ        18,000 18,000         
38 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ประจ าปงีบประมาณ 2563      322,500 322,500        
39 โครงการประกันรถยนต์ส่วนกลาง           36,700 36,700         
40 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บตัรนกัเรียนนกัศึกษา        75,000 75,000         
41 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์        40,000 40,000         
42 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา              1,000 1,000           
43 โครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน            15,000 15,000         
44 โครงการปจัฉิมนเิทศและพิธมีอบใบประกาศนยีบตัร            30,000 30,000         
45 โครงการพบครูทีป่รึกษา(Home Room) -              
46 โครงการปฐมนเิทศและประชุมผู้ปกครอง 20,000 20,000         
47 โครงการคัดกรอง แยกกลุ่มเส่ียงสารเสพติดในนกัเรียน นกัศึกษา            10,000 10,000         
48 โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกาย -              
49 โครงการควบคุมดูแลความปลอดภยัของนกัเรียนนกัศึกษา      350,000 350,000        
50 โครงการแข่งขันกีฬานกัเรียน นกัศึกษาอาชีวศึกษา           100,000 100,000        
51 โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ปรับปรุงหอ้งพยาบาล และ 20,000 20,000         
52 โครงการอ าเภอยิ้ม        60,000 60,000         
53 โครงการแหเ่ทยีนจ าน าพรรษาเนือ่งในวนัเข้าพรรษา            10,000 10,000         
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54 โครงการไหวค้รูช่าง ครูประจ าการ และท าบญุวนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลัยฯ            30,000 30,000         
55 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั              1,000 1,000           
56 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี              1,000 1,000           
57 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินนีาถ              1,000 1,000           
58 โครงการวนัวสิาขบชูา 1/2563              1,000 1,000           
59 โครงการประกวดร้องเพลง และดนตรีโฟล์ซอง              3,000 3,000           
59 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วง        10,000 10,000         
60 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วง        10,000 10,000         
61 โครงการวนัต่อต้านยาเสพติด              1,000 1,000           
62 โครงการวนังดสูบงบบหุร่ี              1,000 1,000           
63 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5,000 5,000           
64 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การวชิาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย              4,000 4,000           
65 โครงการ To Be Number One              1,000 1,000           
66 โครงการประชุมทางวชิาการและแข่งขันทกัษะวชิาชีพ 3,000 3,000           
67 โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาติ ร าลึกปราชญ์สุนทรภู่              5,000 5,000           
68 โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง                500 500             
69 โครงการอิ่มบญุอุ่นรักวนัปใีหม่              2,000 2,000           
70 โครงการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าความมีวนิยัความรับผิดชอบและบคุลิกภาพ 14,000 14,000         
71 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 100,000 100,000        
72 โครงกาวนัปยิะมหาราช 1,000 1,000           
73 โครงการเข้าร่วมพิธถีวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการ ที1่0              1,000 1,000           

74
โครงการเข้าร่วมพิธถีวายพระพรชัยมงคล เดินสวนสนามเฉลิมพระเกยีรติพระ

ชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
             3,000 3,000           

75 โครงการกิจกรรมลูกเสือวสิามัญ           105,000 105,000        

66,190          97,300    30,524       925,348          1,725,055   2,844,417       - ส ารองเพื่อสนบัสนนุงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่


