ส่วนที่ 1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
โครงการ
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม)
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอาเภอ
31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
38.โครงการศูนย์ความชานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกีย่ วข้อง
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย อานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน

ความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็ย
ไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มี
แนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ” รวมทั้ง“สร้างสมดุลการ
พัฒนา ” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับเพื่อให้การพัฒนาและ
บริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลางเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ ” ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
การแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรียม“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน
“คุณธรรม และจริยธรรม ” ในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วย“ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559)
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่า
ทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด
“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เจตนารมณ์ของแผน
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้านคือ เป็นสังคม
คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
3) วัตถุประสงค์ของแผน
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. 2552-2559) จึง
กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ
1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้
และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทาประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสานึกที่
ดีผ่านกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาขาดแคลน
1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์
1.8 สนับสนุนการดาเนินภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.2 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน
8. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
9. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด
10. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา (PHILOSOPHY)
ผีมือเป็นเลิศ
ก้าวนาวิชาการ

ชูเชิดคุณธรรม
สมานสามัคคี

วิสัยทัศน์ (VISION)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล สามารถประกอบอาชีพได้ โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
อัตลักษณ์ “ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม”
หมายถึง ผู้เรียนนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดทักษะ นาไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่
สังคมโดยรวม มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
เอกลักษณ์ “วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”
หมายถึง วิทยาลั ย มีการจั ดการเรี ยนรู้โ ดยกระบวนการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการพัฒ นาทักษะด้าน
วิชาการ โดยบูรณาการคุ ณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน
สังคม

พันธกิจ (MISSION)
1. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น กั บ สถานประกอบการ ชุ ม ชนและ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนม์มายุครบ
60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2530
2. เพื่อสนองโครงการในพระราชดาริ เกี่ยวกับศิลปาชีพพิเศษ
3. เพิ่มแหล่งฝึกวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น แก่ประชาชนทั่วไป
4. เพื่อพัฒนาบุคคลที่ไม่มีวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะนาเอาวิชาชีพดังกล่าวไป
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้
5. เป็นแหล่งวิชาการในท้องถิ่น สาหรับผู้มีอาชีพแล้วสามารถหาความรู้หรือเทคโนโลยีในวิชานั้น ๆ
เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้กิจกรรมเจริญก้าวหน้า
6. ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ให้สามารถเลือกเรียนวิชาชีพ
ในหลาย ๆ สาขา นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพียงแห่งเดียวที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และระบบเครือข่ายร่วมกับ
สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTECH) เป็นระบบ Online, Offline เครือข่าย
Internet Intranet ที่เรียกว่าระบบ eDLTV เพื่อการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึ ก ษาตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี สนองพระราชด าริ ก าร
พระราชทานการศึกษาแก่ปวงชน โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝุายกิจกรรมพิเศษ
ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การสนับสนุน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการ
และการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะชาวต่างชาติ จากประเทศภูฎาน ลาว พม่า เวียดนาม จีน ให้การยอมรับ ชื่นชม
ยกย่อง
2. วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเหรียญทองด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี เป็นสถานที่
ฝึกอบรมให้กับกาลังคนในภาคอุตสาหกรรม ทาให้สามารถเพิ่มกาลังผลิตในภาคอุตสาหกรรม เป็นแบบอย่าง
การจั ดสถานที่เ รี ย นรู้ ทางเทคโนโลยี ของสถานศึกษาสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ด้า น
ปฏิบัติการนิวเมติกส์ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
3. สถานศึกษาได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดการศึกษาพระราชทานจาก
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ถ่ายทอดสดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น ไปยัง
โรงเรียนปลายทาง 33,000 แห่ง และผ่านทางช่องสัญญาณกาวเทียม 186 – 200 และเผยแพร่ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบ E-Learning ที่เว็บไซต์ http://edltv.vec.go.th

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1) สถานศึกษาได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดการศึกษาพระราชทาน จาก
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ถ่ายทอดสดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น
ไปยังโรงเรียนปลายทาง 33,000 แห่ง และผ่านทางช่องสัญญาณดาวเทียม 186 – 200 และเผยแพร่ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบ E – Learnning ที่เว็บไซต์ http://edltv.vec.go.th
2) สถานศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล การด าเนิ น โครงการบ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ภาค
สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง คะแนน 73.69 ระดับ 3 ดาว
3) สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์กรมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง งานประชุมวิชาการ
องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่
22 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
4) ผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู
1) เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา 2557 ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 16 มกราคม 2558 จากคุรุสภา
ดังนี้
- ตาแหน่งผู้บริหาร
- ตาแหน่งครู
2) เกียรติบัตรวันครู ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 จากอาชีวศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รองผู้อานวยการผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
- หัวหน้าแผนกวิชาผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
- หัวหน้างานผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
- ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนดีเด่น
- บุคลากรทางการศึกษาผู้มีการบริการดีเด่น
5) ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
5.1 รางวัลระดับจังหวัด
1) การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิช าชี พ และการแข่ ง ขั นทั ก ษะวิช าชี พ พื้น ฐาน ประจ าปี 2557 ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Animation
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์เล็กและจักยานยนต์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย

- รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสร้างเว็บเพจ
2) การประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ช่วยหิ้วกันนิ้วเจ็บ
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 มือที่สองของแม่
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เครื่องชาร์จมือถือ 4 in 1
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เครื่องเตือนและตัดไฟฟูา(น้าท่วม)
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 แฟูมกล่าวรายงานจากใบหญ้าแฝก
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ฐานกระดาษวางโน๊ตบุ๊ค
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 หุ่นยนต์ดูดฝุุน
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ตาที่ 3 เสริมความปลอดภัย
รถจักรยานยนต์
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 กล่องควบคุมอัจฉริยะ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 Light Flower
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องล้างมือแห้งแบบเคลื่อนที่
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 จักรยานมือ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กล่องกันนกกินอาหารไก่
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 อุปกรณ์เจาะพลาสติกคลุมดินเพื่อ
การเกษตร
3) การแข่งขันทักษะ MarKeting Plan Contest # 7 ByA.P.Honda วันที่ 22 ธันวาคม 2557
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
- รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
- รางวัลรองอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ MarKeting Plan

5.2 รางวัลระดับภาค

1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
2) งานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 11-14 มกราคม 2558 ณ ศุนย์การค้าเซียร์
รังสิต จังหวัดประทุมธานี
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 มือที่สองของแม่
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เครื่องเตือนและตัดไฟฟูา(น้าท่วม)
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ช่วยหิ้วกันนิ้วเจ็บ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ฐานกระดาษวางโน๊ตบุ๊ค
- รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เครื่องชาร์จมือถือ 4 in 1
- รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 แฟูมกล่าวรายงานจากใบหญ้าแฝก
5.3 ระดับชาติ
1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทัก ษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
- รางวัลรองชนะเลิศประเภทเหรียญทอง การแข่งขันการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
2) งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่นกิจกรรมบุกเบิก
- รางวัลทดสอบกาลังใจดีเด่น ประเภทชาย

3. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์
 พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร
 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
 การจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ3 D
 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
 พัฒนาสมรรถนะครูด้านการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
 ความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการ
 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแนะแนวการศึกษาอาชีพสู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
เป้าประสงค์ ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพทุกระดับการศึกษา
กลยุทธ์
 พัฒนาการศึกษาอาชีพระบบทวิภาคี
 สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
 การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ จัดและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนอาชี วศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์
 ทดสอบและแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประชุมองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษา จ. ประจวบฯ
 ศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและการเรียนการสอน
ยุ ท ธศาสตร์ 4 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทั้ ง ส่ ว นกลาง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้
มาตรฐาน
กลยุทธ์
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน



พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 5 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์
 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพตามพระราชดาริ
 อชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
ยุทธศาสตร์ 6 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
เป้ า ประสงค์ สร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ศิ ล ปะ อนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี วั ฒ นธรรมไทยและส่ ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
กลยุทธ์
 คุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สร้างความรักสมานฉันท์ และธารง ไว้ซึ่งความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ 7 ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพด้าน
อาชีวศึกษาสู่ชุมชน
กลยุทธ์
 วิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยฯ
 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 จัดทาหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU
 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาด้วย Project Base

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราทราบรมราชชนนี ที่ ท รงมี ค วามห่ ว งใย
ในข้าราชการ ตารวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง ที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่
ปกปูองพื้น แผ่ นดิน เพื่อให้ ประชาชนในเมืองมีความสุ ขและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว
ของต ารวจตระเวนชายแดน ที่ อ ยู่ แ นวหลั ง จึ ง มี พ ระราชด าริ ใ ห้ มี โ รงเรี ย นสอนอาชี พ ในเขตพระราชฐาน
วังไกลกังวล โดยได้มอบหมายให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝุายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับ
สนองพระราชดาริดังกล่าว กอปกับในปี พ.ศ. 2528 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนสารพัดช่างประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม) ทางสานัก
พระราชวังโดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษา ตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง
ขึ้ น ในเขตพระราชวั ง ไกลกั ง วล เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชสั ก การะและเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530
สิงหาคม 2527 - มิถุนายน 2538 ดาเนินการเกี่ยวกับ / งบประมาณการจัดตั้ง
พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535

ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต สร้ า งโรงเรี ย นสารพั ด ช่ า ง
วังไกลกังวล ขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นนอกวังไกลกังวลบน เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน และ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2528 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จ
พระราชดาเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงเรียน
สารพัดช่างวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และเดือน พฤศจิกายน ได้มีการ
ตรวจรับงานก่อสร้าง และเตรียมดาเนินการเปิดทาการสอนรุ่นแรก
เปิ ด ท าการสอนตามหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น 225 ชั่ ว โมง รุ่ น แรกเมื่ อ วั น ที่ 16
มีนาคม 2530 รวม 9 แผนกวิชา จานวน นักศึกษา 530 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
มัธยมปลาย วิชาเรียน (วช.) ให้กับโรงเรียนวังไกลกังวล
เปิดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) 4 แผนก
ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น
โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวลยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดการเรียน
การสอนหลั ก สู ตรประกาศนียบัตรวิ ช าชีพ 2 แผนกวิช า แผนกพณิช ยการ แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระยะสั้น 2533 (หลากหลาย) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533
เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกช่างไฟฟูาและแผนกช่างยนต์ และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534
เป็ น สถานศึ ก ษารางวั ล พระราชทานประเภทวิ ช าชี พ จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2535

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะและหลักสูตร ปวส. แผนกเทคนิค
คอมพิวเตอร์ และบริหารธุรกิจ
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส.สาขางานไฟฟูา และได้รับ
คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
วิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2547
ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่ นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001: 2004 จาก Moody
International Certification Ltd.
ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปี 2551 ครั้งที่ 3
ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา 3 D
ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 2 (ปี 2549- 2552)
ระดับดีมาก
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ นิทรรศการเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พระพรรษา ในปี พ.ศ. 2554
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หน่วยมาตราฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ประจาปี
พ.ศ. 2554
รางวัล เหรีย ญทองชนะเลิ ศ หน่ว ยมาตราฐานดีเด่นองค์การวิช าชีพ ระดับชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2554
รางวัลเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีห้องเรียนเฉพาะทาง กับการ
ปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ชื่อผลงาน “ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์”
หน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเหรียญทอง การประเมินหน่วย
องค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดอยธุยา
ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 3 (ปี 2554 - 2558)
ระดับดีมาก ระดับคะแนน 94.60
ได้รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี 2556 ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 16 มกราคม
2557 จากคุรุสภา
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในงานประชุ ม ทางวิ ช าการองค์ ก าร
วิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องเครื่องปรับอากาศ
- รางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

- รางวัลชนะเลิศ การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะรักการอ่าน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะติดตั้งจานดาวเทียมและดาเนินงาน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การตัดผมทรงบ๊อบ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การตัดผมรองทรงสูง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสากล คนพันธ์ R
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบ web page
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ รถเข็นยกกระถาง
- รางวัลระดับชมเชย สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ล็อคเบรกมือจักรยานยนต์
- รางวัลระดับชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ตัวกันชนในมีด
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม
2556 ณ จังหวัดชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬามวยไทยสากล
สมัครเล่น
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ระหว่าง
วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- รางวัลรองชนะเลิศประเภทเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ
- รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผลงานสิ่งประดิษฐ์ รถเข็นกระถางต้นไม้
- ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ระหว่างวันที่ 18 – 20
สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์โครงงานเซ็นเซอร์นิรภัย
- สถานศึกษาได้รับรางวัลการดาเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค
สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง คะแนน 73.69 ระดับ 3 ดาว
- สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์กรมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
งานประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-19
ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี

- ผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู
1) เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา 2557 ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 16
มกราคม 2558 จากคุรุสภา ดังนี้
- ตาแหน่งผู้บริหาร
- ตาแหน่งครู
2) เกียรติบัตรวันครู ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 จากอาชีวศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รองผู้อานวยการผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
- หัวหน้าแผนกวิชาผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
- หัวหน้างานผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
- ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนดีเด่น
- บุคลากรทางการศึกษาผู้มีการบริการดีเด่น
- ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- รางวัลระดับจังหวัด
1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจาปี 2557
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Animation
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์เล็กและจักยานยนต์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
- รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสร้างเว็บเพจ
2) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ช่วยหิ้วกันนิ้วเจ็บ
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 มือที่สองของแม่
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เครื่องชาร์จมือถือ 4 in 1
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เครื่องเตือนและตัดไฟฟูา (น้าท่วม)

- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
- รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 แฟูมกล่าวรายงานจากใบหญ้าแฝก
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ฐานกระดาษวางโน๊ตบุ๊ค
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 หุ่นยนต์ดูดฝุุน
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ตาที่ 3 เสริมความปลอดภัย
รถจักรยานยนต์
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 กล่องควบคุมอัจฉริยะ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 Light Flower
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องล้างมือแห้ง
แบบเคลื่อนที่
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 จักรยานมือ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กล่องกันนกกินอาหารไก่
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 อุปกรณ์เจาะพลาสติกคลุม
ดินเพื่อการเกษตร
3) การแข่งขันทักษะ MarKeting Plan Contest # 7 ByA.P.Honda วันที่ 22 ธันวาคม
2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
- รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
- รางวัลรองอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
- รางวัลระดับภาค
1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์เล็กและ
จักรยานยนต์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว

2) งานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 11-14 มกราคม 2558

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดประทุมธานี
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 มือที่สองของแม่
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เครื่องเตือนและตัดไฟฟูา(น้าท่วม)
- รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ช่วยหิ้วกันนิ้วเจ็บ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ฐานกระดาษวางโน๊ตบุ๊ค
- รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เครื่องชาร์จมือถือ 4 in 1
- รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 แฟูมกล่าวรายงานจากใบหญ้าแฝก
- ระดับชาติ
1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
- รางวัลรองชนะเลิศประเภทเหรียญทอง การแข่งขันการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
2) งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-7
มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่นกิจกรรมบุกเบิก
- รางวัลทดสอบกาลังใจดีเด่น ประเภทชาย

ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ความหมายของตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
รูปครุฑพ่าห์
หมายถึง รัฐบาลและปวงชนชาวไทย เทิดพระแสงจักรและตรี
พระมหาพิชัยมงกุฎ

หมายถึง ความเป็นประมุข

รูปคชสีห์

หมายถึง เป็นสิงห์ผสมที่มีกายเป็นสิงห์และมีช่วงหัวเป็นช้าง ตามตารากล่าวว่าคชสีห์
มีพลังเทียบเท่าช้างและสิงห์รวมกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขาม คช
สีห์มีลักษณะคล้ายสัตว์หิมพานต ์อีกชนิดหนึ่งชื่อทักทอ

รูปราชสีห์

หมายถึง เป็นสัตว์ที่มีพละกาลังสูง ราชสีห์มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดคือ บัณฑุราชสีห์ กาฬ
สีหะ ไกรสรราชสีห์ และติณสีหะ ส่วนสิงห์ผสมนั้นมีอยู่มากมาย โดยปกติ
สิงห์ผสมคือสัตว์ประสมที่มีลักษณะของราชสีห์กับสัตว์ประเภทอื่น

ตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม
พุท ธศั กราช 2530 ออกแบบโดย นายพินิ จ สุ ว รรณบุณ ย์ นายช่า งกองหั ตถศิล ป์ กรมศิล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ประกอบด้วยรูปครุฑพ่าห์ ซึ่งหมายถึงรัฐบาลและปวงชนชาวไทย
เทิดพระแสงจักรและตรี อันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจาพระบรมราชจักรีวงศ์ กลางวงจักรมีอักษร
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร และเลข 9 ประจารัชกาลปัจจุบัน อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี
สองข้างซ้ายและขวามีรูป คชสีห์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนข้าราชการฝุายทหาร กับราชสีห์ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแทนข้าราชการฝุายพลเรือน ประคองฉัตรเครื่องสูง 7 ชั้น สาหรับประกอบพระบรมราช
อิสริยยศ สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า เบื้องล่างมีแพรแถบจารึกอักษรข้อความว่า “พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530”

เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

เราทุกคนมาร่วมใจสมัครสมาน

หมั่นฝึกฝนการอาชีพเพื่อการงาน

ดังคาขานฝีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม

ก้าวนาวิชาการ สมานสามัคคี

มีเกียรติศักดิ์ศรี มีวินัย ผองเราร่วมสร้าง

สานึกในพระคุณ ขององค์พระราชัน

มีสารพันการอาชีพวังไกลกังวล

หกตุลาผองเรามาร่วมกันยินดี

องค์พระราชนนนีทรงมีดาริสั่งมา

สร้างสถาบัน หมั่นฝึกวิชา

ให้บรรดาข้าราชประชาและชุมชน

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ชื่อภาษาอังกฤษ WangKlaikangwon Industrial and Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 3/64 ถนน เลียบวัง ตาบล หัวหิน อาเภอ หัวหิน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-520500
โทรสาร 032-520481
เว็บไซต์ www.kkwind.ac.th
เนื้อที่ 10.5 ไร่
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 9 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 64 ห้องเรียน
จานวน/
จานวน/
ที่
อาคาร
หมายเหตุ
หลัง
ห้อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการชั้น 2
อาคารโรงฝึกงานช่างโลหะการ
อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์
บ้านพักผู้อานวยการ
บ้านพัก 2 ชั้น 6 หน่วย
บ้านพักพนักงาน
แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น 14 หน่วย
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 4 ชั้น(อาคาร 90 พรรษาสมเด็จย่า)
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 5 ชั้น(อาคารกาญจนาภิเษก)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

อาคารเรียน/ห้องเรียน/ห้องปบัติการ

18
7
6
3
6
2
14
19
18

หน่วย

ที่

อาคารเรียน

1 อาคารเรียน 1

2 อาคารเรียน 2

3 อาคารเรียน 3

แผนกวิชา
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- สาขาอาหาร – ขนม
- สาขาเสริมสวย
- สาขาศิลปะโฆษณา
- สาขาศิลปประดิษฐ์
- สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รวม
แผนกวิชาช่างโลหะการ
- สาขางานช่างโลหะการ
รวม
แผนกวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
รวม

จานวนห้อง
ทฤษฎี

ปฏิบัติการ

รวม

1
3

3
3
3

5

1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
14

2
2

5
5

7
7

1
1

5
5

6
6

3
2

อาคารเรียน/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ที่

อาคารเรียน

4 อาคารเรียน 4

5 อาคารเรียน 5

แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟูากาลัง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
รวม
แผนกวิชาสามัญ
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สังคม
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ห้องสมุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้อง
ทฤษฎี

-

2
2
1
2
1

ปฏิบัติการ

รวม

7

7

11

11

1
19

1
19

2

2
2
2
1
3
1

1

1
2

11
19

2
2
7
45

1
2
2
2
18
64

นางสุวรรณา บุญเมือง

นายเฉลย ทรัพย์มา

นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง

นายดานัส สบายใจ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานอาคารสถานที่

นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ

หัวหน้าแผนกวิชา

นายชัยทัต โชติชว่ ง

งานปกครอง

นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม

บริการชุมชน

งานโครงกานพิเศษและการ

ว่าที่ ร.อ.ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น

นางสาวโนรี มิตรอารีย์

นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์

นางอุษณิษา ยอดพิจติ ร

นางรุ่งทิวา โตจาสี

ประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ

มาตรฐานสถานศึกษา

สารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและ

รองผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการ
นางยุวนิตย์ ศรศิลป์

นายชัชวาล สีแดง
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย
นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศักดิ์ ยอดล้า

นางอรอนงค์ ลาดวล
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปโฆษณา
นางสาวส่งศรี เชาวนสุนธร

นางคมคาย ยิบประดิษฐ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางนนทกร คาวอน

ผ่านดาวเทียม

หัวหน้างานการศึกษาทางไกล

นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ

งานวัดผลและประเมินผล

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์

การเรียนการสอน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร - ขนม

หัวหน้าแผนกวิชา

นายเอ็ก หงส์โรจนภาคย์

ช่างเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้าแผนกวิชา

นายอุดม หิรัญพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์

นายศิริชัย บุญมาตุ่น

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างไฟฟูากาลัง

นางสุพร วัฒนประทีป

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าแผนกวิชา

นายชัยวัฒน์ พักตร์ผ่องศรี

หัวหน้าแผนกวิชาการขาย

นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง

การบัญชี

จัดหางาน

หัวหน้าแผนกวิชา

นางณวพร คงทวี

สามัญสัมพันธ์

งานครูที่ปรึกษา

(รอคาสั่ง)

และสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายชุมพร อมรพฤทธิ์
งานแนะแนวอาชีพและการ

ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ

งานบุคลากร

นางสุพร วัฒนประทีป

นางสาวลีนา เพิ่มสินธ์

นักศึกษา

นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

งบประมาณ

นักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน

งานพัสดุ

น.ส.จันทร์เพ็ญ โชคธนานุกุล

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา

หัวหน้างานวางแผนและ

นายศิริพงษ์ พูลผล

นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์

นายวิชัย ลาดวล
หัวหน้างานสวัสดิการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
6.1 อัตรากาลัง ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีบุคลากรทั้งสิ้น 90 คน
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
5
คน
2. ข้าราชการครู
41
คน
3. ข้าราชการพลเรือน คน
ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
1
คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
4
คน
ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
3
คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
16
คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
20
คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 3
คน
1. ข้าราชการ
3
คน
2. ลูกจ้างประจา
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา 90 คน
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
56
10
66

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
6
2
8
8
24

รวม (คน)
6

2
8
64
10
90

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ)
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
16
16

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
20
20

รวม (คน)
36
36

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.4.1 ข้าราชการ รวม 46 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
ผู้บริหาร 5 คน
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
นางยุวนิตย์ ศรศิลป์
นายศิริพงษ์ พูลผล
นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
นายวิชัย ลาดวล
ข้าราชการครู 41 คน
นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกลู
นายวิระพล มูลสิน
นางรุ่งทิวา โตจาสี
นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง
นายชัยวัฒน์ พักตร์ผ่องศรี
นางผุสดี ชัยพัฒน์
นางสาวโนรี มิตรอารีย์
นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
นางสุพร วัฒนประทีป
นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
นายอุดม หิรญ
ั พันธุ์
ว่าที่ ร.ต. โกศล ภิญโญ
นายศิริชัย บุญมาตุ่น
นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
นายเฉลย ทรัพย์มา
นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม
นายเอ็ก หงส์โรจนภาคย์
นายชัชวาล สีแดง
นางคมคาย ยิบประดิษฐ์
นายเจริญ ธรรมชาติ

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

สอนวิชา

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างไฟฟูากาลัง
ช่างไฟฟูากาลัง
ช่างไฟฟูากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ช่างโลหะการ
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

หน.งานพัสดุ
จนท.งานอาคารสถานที่
หน.งานส่งเสริมผลิตผล
หน.แผนกวิชาการบัญชี
หน.แผนกวิชาการตลาด
จนท.งานสวัสดิการนักเรียน
หน.งานประกัน
จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน.แผนกคอมพิวเตอร์/หน.งานวางแผนฯ
หน.งานบริหารทั่วไป
จนท.งานพัฒนาหลักสสูตร
หน.แผนกช่างยนต์/หน.งานหลักสูตร
หน.งานกิจกรรม
หน.แผนกไฟฟูา
หน.งานอาคารสถานที่
หน.งานการเงิน
หน.อิเล็กทรอนิกส์/หน.งานศูนย์ข้อมูล
หน.งานโครงการพิเศษ
หน.แผนกเทคนิคพื้นฐาน
หน.โลหะการ
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ว่าที่ ร.อ.ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
นางสุวรรณา บุญเมือง
นางณวพร คงทวี
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
นางสาวอัญมณี อุทรักษ์
นางสาวชนาภัต ช้างอินทร์
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล
นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร
นางจรัสศรี พัฒน์ทอง
นางอรอนงค์ ลาดวล
นายสันติ ดามุสิก
นายดานัส สบายใจ
นางนนทกร คาวอน
นายสถาพร เนินทราย
นางสมสุข ขาสวัสดิ์
นางภาวิณีย์ ทับล้อม
นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ศิลปโฆษณา
ศิลปประดิษฐ์
อาหาร-ขนม
สามัญสัมพันธ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
เทคนิคพื้นฐาน

หน.งานแนะแนวอาชีพ
หน.งานทะเบียน
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หน.งานวัดผลฯ
จนท.งานวัดผลฯ
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
จนท.งานวัดผลฯ
หน.แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
จนท.งานส่งเสริมผลิตผล
หน.แผนกศิลปโฆษณา
หน.แผนกศิลปประดิษฐ์
หน.แผนกอาหาร-ขนม
จนท.งานกิจกรรม
หน.งานประชาสัมพันธ์
หน.งานสื่อการเรียนการสอน
จนท.งานหลักสูตร
จนท.งานบุคลากร
-

6.4.2 ลูกจ้างประจา รวม 5 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5

นายไชยา สาราญราษฎร์
นายปัญญา หนูน้อย
นายสายัณห์ นวมแหลม
นายประเชียง เหลือน้อย
นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี)
ป.4
ป.4
ม.3
ป.4
ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

เสริมสวย

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
พนักงานบริการ
หน.แผนกเสริมสวย

6.4.3 พนักงานราชการ รวม 3 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3

นายศักดิ์ชัย ยอดล้า
นายชุมพร อมรพฤทธิ์
นายชัยทัต โชติช่วง

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

สอนวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
โลหะการ
อิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน.งานครูที่ปรึกษา
หน.งานปกครอง

6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 16 คน (ทาหน้าที่สอน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์
นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง
นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
นายกิตติชัย ไชยสิทธิ์
นายพินิจ ศรีภา
นายสุชาติ สอดสี
นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล
นายประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง
นายบรรพต อุทัยแพน
Mr. Liu Xiaochen
นางสาวรุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น
Miss.Mervy Averilla
นายภูวดล เทศะศิลป์
นายบัญญัติ เคล้าคลึง
นายดุสติ พรประสาท
Ms.Tshering Yangchen

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างไฟฟูากาลัง
ช่างไฟฟูากาลัง
ช่างไฟฟูากาลัง
สามัญสัมพันธ์
การบัญชี
สามัญสัมพันธ์
ช่างเทคนิคพืน้ ฐาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สามัญสัมพันธ์

จนท.งานเงิน
หน.งานบัญชี
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานโครงการพิเศษ
จนท.งานโครงการพิเศษ
จนท.งานเอกสารการพิมพ์
จนท.งานปกครอง
จนท.งานปกครอง
จนท.งานวางแผน
จนท.งานศูนย์ข้อมูล
-

6.4.5 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 20 คน (ทาหน้าที่ ธุรการ ทั่วไป)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นางศิริ สุขสนาน
นางเฉลียว หงส์โรจนภาคย์
นางสาวมยุรี เกษสถิตย์
นายอนิรชิต ม่วงน้อย
นางสาวจันทรา สุทธิกรณ์
นางบวรภัค คงสบาย
นางสาววรรณวิมล สุระ
นางสาวสุคนธีร์ นาคายน
นายอาพล ทองบาง
นางสาวไพลิน จินะ
นางสาวระพีพร กรประเสริฐ
นางสาวศิวิมล คุ้มรอด
นางสาววรรณวิมล ไววุฒิ
นางสาวนิติยา ลาพาย
นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ จารีย์
นางสาวสุรรี ัตน์ ห้วยหงส์ทอง
นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม
นางสาวสุภาลัย ปัญญาศานติ
นางสาวสิตารัชช์ ไทยประเสริฐ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ม.6
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.4
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.
ป.6
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี

สอนวิชา
-

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานการเงิน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานบริหารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
จนท.งานวางแผนฯ/งานผลิตผลฯ
แม่บ้าน
จนท.งานโครงการพิเศษ/กิจกรรม
จนท.งานการเงิน
นักการภารโรง
จนท.งานศูนย์ข้อมูล/ความร่วมมือ
จนท.งานวิทยบริการ
จนท.งานประกันฯ/วิจัยฯ
จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นักการภารโรง
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานบัญชี
จนท.งานบุคลากร

