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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของทุกหน่วยงาน ท้ังนี้

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ แผนงาน โครงการ และเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติราชการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีการคำนวณการใช้
จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วยงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากต้นสังกัด รายได้ของ
หน่วยงานและรายจ่ายประจำ รายจ่ายจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฯลฯ    

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยจัดทำให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา นโยบายของจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของวิทยาลัยฯ และรองรับกับการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเน้นความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา   

ในการจัดทำแผนปฏิบั ติการครั้ งนี้  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสถาน ศึกษา                
ท้ังผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหารทุกท่าน ท้ังมุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  โดยคำนึงถึงศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน  ตามวงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีทางสถานศึกษา ได้รับจัดสรรอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งจะทำให้เกิดศักยภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ได้ทำ
การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล แผนพัฒนาการศึกษาแห่งขาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนา คุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ 
1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ 

โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  และ

ยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา    

ภิบาลในสังคมไทย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ  โลก
ศตวรรษท่ี ๒๑” 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหล่ือมล้ำ

ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
เป้าหมาย  
๑. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้   
   3Rs ได้แก่  การอ่ านออก (Reading)  การเขียน ได้  (Writing) และการคิดเลขเป็น 

(Arithmetics)  
   8Cs ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่ างมี วิ จารณญ าณและทักษะในการแก้ปัญ หา         

(Critical Thinking and Problem Solving)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)  
ทักษะด้านความร่วมมือ   การทำงาน เป็น ทีมและภาวะ ผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership)  ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information 
and Media Literacy)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing 
and ICT Literacy)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills)  และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

๒. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ 
เป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ดังนี้  

   ๑.  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)       
มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
เป็นต้น  
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   ๒.  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปีเป็นต้น  

๓. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programmer for International Student Assessment : 
PISA) ของนักเรียนอายุ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น  

๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร  ทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา เป็นต้น  

๕. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ 
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ  จำนวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย 
และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรกของแผน ระยะ ๕ ปีท่ีสองของแผน 
ระยะ ๕ ปีท่ีสามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด   แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
๒.  การผลิตและพัฒนา กำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

 

๔. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์  
      “มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
      “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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      “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต  
      “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี  

ปรองดอง  
      “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก  
พันธกิจ  
   ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
   ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม  
   ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
   ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
   ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
   ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ  
   ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด

ชีวิต  
   ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
   ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

๕. ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  20 ป ี(พ.ศ.2560 - 2579)    
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี

ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ 
   1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนา

ประเทศ 
   2.  พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย  
   3.  ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

     4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
   5.  เพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี  
   6.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ  
   7.  ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง  
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พันธกิจ  
   1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ  
   2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย  
   3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ  
   5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

         

6.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

  พันธกิจ      
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ             
  ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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7. นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2566 
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7.  มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้       
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และ/หรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาพท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

      มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับสถานศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
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จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย ให้ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

      มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรยีนรู้การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สาธารณชน 

     มาตรฐานที่ 4 การสร้างจิตสาธารณะและบริการวิชาชีพสู่สังคม 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสาธารณะ 

บริการวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ด้านผู้เรียน 

สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ บริการวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนหรือการให้ความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาการและวิชาชีพ 

4.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาธารณะ บริการวิชาชีพ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม หรือการให้ความช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน 
สมาคมสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.11 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จำนวน ผู้เรียน ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ันปี ท่ี  3 และผู้ เรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ระดับ ปวช. - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม - ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์ประเมินท้ัง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย

ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

1.21 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบ



10 
 

อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1.22 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ

เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

1.31 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

1.32 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้าน

จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1.33 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2.11 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความ ต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.12 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

2.21 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มี

แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น แผนการจัดการเรียนรู้
มีการกำหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 
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2.22 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.23 การจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ และทำวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

2.24 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
ครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียน

และรายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

2.25 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่ 

2.26 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
2.31 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.32 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

2.33 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร 

รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์
สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 

2.34 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
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2.35 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษา
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.41 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.11 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง

ในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3.13 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต

อาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
จิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
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3.14 สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์ท่ีจะทำงานเพื่อในหลวง โดยมีแนวคิดท่ีจะ

พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดท่ีขอพระราชทานช่ือ ให้เป็นศูนย์เฉพาะทางตามความพร้อมของสถานศึกษาแต่
ละแห่ง พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นท้ังเนื้อหาวิชาการและทักษะวิชาชีพ รวมท้ังปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

3.21 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนำมาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
2.3  กลยุทธ์และพันธกิจ ของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1  ยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพ ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  กลยุทธ์ที่  2  ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน เครือข่าย 
 

 พันธกิจที่ 2  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  กลยุทธ์ที่  2  ผลิตผู้เรียนห้ามรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้ตรงกับสาขาวิชาชีพของครูผู้สอน 
 

 พันธกิจที่ 3  สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสาขาวิชา 
  กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนผลิตส่ือการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่  2  บันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานประกอบการหน่วยงานภายใน 

 
 

 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
1. ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530  
โดยตั้งอยู่ เลขที่ 126 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  
หมายเลขโทรศัพท์ 053-611848  โทรสาร 053-611847  มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา  
โดยมีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง กล่าวคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีสถานศึกษาที่ทำการจัดการเรียน
การสอนสายอาชีพเลย กรมอาชีวศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดได้จัดทำ โครงการจัดตั้ ง
วิทยาลัยเทคนิคแบบเบ็ดเสร็จ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวสึกษา ซึ่งเป็นเป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534)  โดยกำหนดให้จัดตั้ง 3 จังหวัด ทีไ่ม่มีสถานศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายอาชีพอยู่เลย คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดมุกดาหาร  
และจังหวัดนนทบุรี เพ่ือทำการจัดการศึกษาทุกรูปแบบที่กรมอาชีวศึกษารับผิดชอบอยู่ 

ในระหว่างเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคแบบเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นให้ได้ในจังหวัดทั้ง
สามนั้น จังหวัดมุกดาหารได้เสนอเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งให้กรมอาชีวศึกษาพิจารณา คือเสนอให้ตั้งชื่อ
ว่า “วิทยาลัยการอาชีพ” แทน “วิทยาลัยเทคนิค” ไปยัง รองอธิบดีบุญเทียม เจริญยิ่ง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแบบเบ็ดเสร็จในขณะนั้น  ดังนั้น ในวันที่ 4 มีนาคม      
พ.ศ.2530  คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตามที่จังหวัดมุกดาหารเสนอและยังได้
เห็นชอบให้วิทยาลัยเทคนิคแบบเบ็ดเสร็จแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนชื่อตามไปด้วย ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจาก
ท่านอธิบดีบรรจง ชูสกุลชาติ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการนายมารุต  บุญนาค ได้ลงนามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530  แต่เนื่องจากการดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค
แบบเบ็ดเสร็จ  กรมอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณจัดสรรเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เนื่องจากรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพต้องใช้งบประมาณด้านการ
จัดการศึกษาพิเศษ จึงได้มีการกำหนดให้เปลี่ยนสังกัดจากกองวิทยาลัยเทคนิคไปอยู่กองวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในปี พ.ศ. 2532 และต่อมาเมื่อมีการแยกโรงเรียนสารพัดช่าง และศูนย์ฝึกวิชาชีพมาขึ้นกับ  
กองการศึกษาอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพมุกดาหารและวิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอน ก็ได้ย้ายสังกัดไปอยู่
กองการศึกษาอาชีพ 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ        
5 รอบในปี พ.ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษาจึงได้ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มี
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อวิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอน เป็น วิทยาลัยการอาชีพ  
นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2536 และในปี พ.ศ. 2541  เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2530 ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอน ตามโครงการวิทยาลัยเทคนิค
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ  



๑๖ 
 

พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2535 เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน”เปิดดำเนินการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเริ่มเปิดสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และสาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2537 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และสาขาวิชาช่างยนต์  

พ.ศ. 2538  เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง 
พ.ศ. 2540 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 

หลักสูตร 2 ปี 2 สาขาวิชาคือ  สาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาการบัญชี  
พ.ศ.2541  ได้รับการอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ของกรมป่าไม้อีกจำนวน 94 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา        

ณ ป่านาสร้อยแสง บ้านชานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือรองรับการขยาย
วิทยาลัยฯในอนาคต 

พ.ศ.2543 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
พ.ศ.2545 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี  
พ.ศ.2546 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชา

ช่างก่อสร้าง 
 พ.ศ. 2549 เปิดการสอนกลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค

คอมพิวเตอร์  
 พ.ศ. 2550 เปิดการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
พ.ศ. 2551  เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
พ.ศ. 2560  เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         

2. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการ 
ปรัชญา        
  ถือคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน  คิดค้นเทคโนโลยี  มีวินัย  ใฝศ่ึกษา  พัฒนาฝีมือ  
เอกลักษณ์        
  สร้างคน    สร้างงาน   บริการชุมชน      
อัตลักษณ์        
  วิธีชนเผ่า    รู้ทันเทคโนโลยี    อยู่อย่างพอเพียง  
 
    



๑๗ 
 

วิสัยทัศน์         
  ผู้เรียนได้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

             

พันธกิจ        
 1.  บริหารเชิงรุกตามยุทธศาสตร์และนโยบาย      
 2.  ให้บริการสังคมด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ      
 3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี    
 4.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง       
 5.  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    
 6.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ 

      และต่างประเทศ       
 7.  ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

           

เป้าประสงค์        
 1.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน      
 2.  ด้านบริหาร การจัดการและการพัฒนาบุคลากร     
 3.  ด้านความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและชุมชน     
 4.  ด้านการวิจัยและพัฒนา       
 5.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร     
 6.  ด้านการกำกับตรวจสอบและรายงาน      

          7.  ด้านมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ    
3.  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา       
 1.  ด้านการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิ    
      ภาคีและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       
  2.  บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุ่มชน หน่วยงาน และสถานประกอบการ    
 3.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ        
 4.  มีระบบจัดการดูแลผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน    
 5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ    
 6.  พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู        
 7.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    
 8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 9.  วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรม     
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 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)     
1.  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  ระดับดี  จาก สมศ. 
2.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจำปี  2557 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก วันที่ 22 มิถุนายน 2557  
3.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ในงานมหกรรมหุ่นยนต์

อาชีวศึกษาระดับชาติ ณ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
4.  ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มาตรฐาน

ดีเด่น ระดับภาคภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วันที่ 10 มกราคม 
2557  

5.  ได้รับรางวัล อวท.มาตรฐาน เหรียญทอง ระดับภาค ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก                
ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันที่ 19 ธันวาคม 2557  

6.  ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก           
ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  

7.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ถั่วเน่าแผ่นปรุงรส ตราหวานหลี การ
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับชาติ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

8.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เตือนไฟรั่วเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทโลหะ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

9.  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559   
10.  ได้รับรางวัล ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ 

2562 (ปีการศึกษา 2561) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
วันที่ 12 กันยายน 2562       

11. ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 ในการประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า วันที่ 17 กันยายน 
2562       12.  ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง สถานศึกษาขนาดเล็ก          
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562       

13. ได้รับรางวัล สถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562        

14. ได้รับรางวัล การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง ประเภท 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2562    
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การจัดการศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ 
    - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา คือ 
          - สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์ 
          - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

      - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
      - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง 

    - ประเภทวิชาพณิชยกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 
           - สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
     - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษาในระดับ 

ปวช. เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ 
     - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ 
          - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานยานยนต์ 
          - สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
          - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
     - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 
          - สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานบัญชี 
     - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด 
4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลากหลาย 
5. หลักสูตรทวิศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 
 
 

 

 

ชื่ออาคาร จำนวน (หลัง) 
อาคารอำนวยการ 10x59 ม. จำนวน 2 ชั้น 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12x64 ม. จำนวน 2 ชั้น 1 
บ้านพักผู้อำนวยการ 1 
บ้านพักครูแบบเรือนแถว 6 หน่วย 1 
บ้านพักครูแบบเรือนแถว 24 หน่วย 1 
อาคารโรงอาหาร 18x36 ม. จำนวน 1 ชั้น 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 10x59 ม. จำนวน 2 ชั้น 1 
อาคารเรียนธุรกิจเกษตร 10x27 ม. จำนวน 2 ชั้น 1 
หอพักนักศึกษาหญิง 64 หน่วย 1 
บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1920 ตรม. 1 
หอพักนักศึกษาชาย 64 หน่วย 1 
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 
เสาธงสูง 18 ม. 1 
ขยายโรงฝึกงานช่างยนต์ 1 
อาคารเรียนสามัญ-สัมพันธ์ 1 
ระบบบ่อบาดาล 1 
ปรับปรุงอาคารเรียนและบ้านพัก 1 
ปรับปรุงอาคาร 1 
ซ่อมแซมสถานศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา (ห้องสมุดเดิม) 1 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 5 ชั้น 1 
ปรับปรุงอาคาร  1 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/หอพัก 2 
อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น 
(สร้างแทนบ้านพักครูแบบเรือนแถว 24 หน่วย) 

1 



๒๑ 
 

5. ตราวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

 

 
6. สีประจำวิทยาลัย 

 

สีฟ้า 

 

 

 

7. ต้นไม้ประจำวิทยาลัย 

          ต้นอินทนิล 

 
 
 
 



 

 
 

8. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินแีม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
งานประชาสัมพันธ ์

นางสาวศิรลิักษณ์  เปรมเจริญจิตร 

ผู้อำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวจุฑามาศ  บัวขาว 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางฐิตานันท์  ชมพูวรีกุล 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

นายชัชวาลย์ ขวาแซ้น 

งานทะเบยีน 

นางฐิตานันท์  ชมพูวรีกุล 

 

งานอาคารสถานที ่

นายคณติ  ศิรมิาเมอืง 

งานพัสด ุ

นายมโนชา  กายอด 

งานบัญช ี

นางสาวกนิษฐา  ทองเกลีย้ง 

งานการเงิน 

นางอำโนญ  พัฒนกสกิร 

 

งานบุคลากร 

นางสาวนยันา  บัวบาล 

งานศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไป 

นางสาวพรรพี  สอาดจิตต ์

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นางดวงสมร  สงา่งาม 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวอรทัย  ตาคำ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

นายสทุธิพนัธ์  สทุธแิสน 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายชยานนท์  มงคลเทพ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นายวฒุินนัท์  เครอืเสาร ์ 22 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางสาวมนฑิกา  สุวคนธ ์

แผนกวิชาการบัญช ี

นางดวงสมร  สงา่งาม 

 

แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวฒุินนัท์  เครอืเสาร ์

แผนกวิชาชา่งยนต ์

นายปิยะพงษ์  ชืน่มงคล 

 

แผนกวิชาชา่งไฟฟ้ากำลัง 

นายชยานนท์  มงคลเทพ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวปรยีานชุ  กาเหลก็ 

แผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์

นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น 

 

แผนกวิชาชา่งเทคนิคพ้ืนฐาน 

นางสาวมณฑิกา  สวุคนธ ์

แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 

นายสาวจุฑามาศ  บัวขาว 

 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวปรยีานชุ  กาเหลก็ 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

นายยศกร  วิศรุตพงศ์ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ 

นายปิยะพงษ์  ชืน่มงคล 

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางดวงสมร  สงา่งาม 

 

งานความร่วมมือ 

นางสาวปรยีานชุ  กาเหลก็ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นายพรีะพล  พลอยศร ี

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 

นางสาวรุง่นภา  มณีจน้ทร ์

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

นางสาวจุฑามาศ  บัวขาว 

 

งานปกครอง 

นายบวร  วรรณเรอืน 

งานครูที่ปรึกษา 

นางสาวกานติภัฎ จันต๊ะสน  

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นายกฤษณะ  ศิริพฒันศกัดิ ์
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9. ข้อมูลบุคลากร 

   9.1 อัตรากำลังปี 2566    ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565  (แหล่งข้อมูล งานบุคลากร) 

อัตรากำลังของ  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  มีบคุลากรทั้งสิ้น  64 คน 
ก.  ข้าราชการ    17  คน 

1. ผู้บริหาร     1  คน 

2. ข้าราชการคร ู  16  คน 

3. ข้าราชการพลเรือน   -   คน 
 

ข. ลูกจ้างประจำ    2  คน 

1.  ทำหน้าที่สอน   -  คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน  2  คน 
 

ค.  พนักงานราชการ   5  คน 

1.  ทำหน้าที่สอน  4  คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน             1  คน 
 

ง.  ลูกจ้างชั่วคราว    40  คน 

1.  ทำหน้าที่สอน  21  คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน             19  คน 
 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ            -  คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น -  คน 
 

ช.  มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง     คน 

  1. ข้าราชการ  -  คน 

  2. ลูกจ้างประจำ  -  คน 
 

    9.2 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 60 คน 

ก.  ครูผู้สอน   ข.  เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 

- ต่ำกว่า ม.6   - คน   1  คน  1   คน 

- ปวช./ม.6   - คน   5 คน  5 คน 

- ปวส./อนุปรญิญาตร ี  - คน   12 คน  12 คน 

- ปริญญาตร ี   36 คน   5 คน  42 คน 

- ปริญญาโท   5 คน   - คน  4 คน 

- ปริญญาเอก   - คน   - คน  - คน 

  รวม  41 คน รวม  23 คน  64 คน 
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9.3 ข้อมูลลกูจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 

ก.  ครูผู้สอน   ข.  เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 

- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน  -  คน  - คน 

- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน  - คน  - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  19 คน  19 คน  38 คน 

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ (รายจ่ายอื่น)  1 คน  1 คน  2 คน 

    รวม 20 คน รวม 20 คน  40 คน 

 

   9.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

         9.4.1  ข้าราชการ  รวม 16 คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
 นางอรอนงค์  ชมกอ้น ป.โท  ผู้อำนวยการ 
1. นางดวงสมร  สง่างาม ป.โท สาขาวิชาการบัญช ี รองผูอ้ำนวยการ ฝา่ยวิชาการ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. นางสาวจุฑามาศ  บวัขาว ป.โท สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง รองผูอ้ำนวยการ ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
หัวหน้าสาขาวิชาชา่งก่อสร้าง 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3. นางสาวนัยนา  ดวงบาล ป.โท สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
หัวหน้างานบุคลากร 

4. นายปยิะพงษ์  ชื่นมงคล ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต ์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
หัวหน้างานวิจยัพัฒนานวัตกรรมละสิ่งประดิษฐ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล 

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. นายชัชวาลย ์ ขวาแซ้น ป.โท สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ รองผูอ้ำนวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
6. นางฐิตานันท์  ชมพวูีรกุล ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ รองผู้อำนวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

หัวหน้างานทะเบียน 
7. นางชยานนท์  มงคลเทพ ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขาวิชาชา่งไฟฟ้ากำลัง 
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

8. นางสาวศิริลักษณ์  เปรมเจริญจิตร ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
9. นายมโนชา  กายอด ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หัวหน้างานพัสด ุ

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
10. นายวุฒินันท์  เครือเสาร์ ป.ตร ี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ หัวหน้าสาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

11. นางสาวกานตภิัฏ  จันตะ๊สน ป.ตรี สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

12. นางสาวกนิษฐา  ทองเกลี้ยง ป.ตรี สาขาวิชาบัญช ี หัวหน้างานการบัญช ี
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

13. นางสาวมณฑิกา  สุวคนธ ์ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ ์

14. นางสาวปรียานุช  กาเหล็ก ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

15. นายพีระพล  พลอยศร ี
 
 

ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

9.4.2  ลูกจ้างประจำ  รวม 2 คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางอำโนญ  พัฒนกสกิร ป.ตรี - หัวหน้างานการเงิน 
2. นายสุทิน  ทุมตะคุ ป.4 - ยามรักษาการณ์ 

 

9.4.3  พนักงานราชการ รวม 5 คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายคณิต  ศิริมาเมือง ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต ์ หัวหน้างานอาคารสถานที ่

ผู้ช่วยงานพัสดุ (ดแูลยานพาหนะ) 
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน 

2. นางสาวรุ่งนภา  มณีจันทร ์ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญช ี หัวหน้างานสวัสดิการนกัเรียน นักศึกษา 
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ผู้ช่วยงานความรว่มมือ 

3. นายกฤษณะ  ศิริพัฒนศักดิ ์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ ์
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน 

 



๒๖ 
 

 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
4. นายปัณณทัต  ใจหล้า ป.ตรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ หัวหน้างานปกครอง 

ผู้ช่วยงานปกครอง 
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน 

5. นางสาวพรรพี  สอาดจิตต์ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญช ี หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
หัวหน้างานการบัญช ี
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 

 

9.4..4  ลูกจ้างชั่วคราว รวม 40 คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายสุทธพิันธ์  สุทธแิสน ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต ์ หัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 
2. นายธาดา  คงจรัสแสง ป.ตรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

3. นางสาวอภิสรา  บุญแกว้ ป.ตรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ ์
ผู้ช่วยงานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้ช่วยงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 

4. นางสาวจรรยาศิริ  บุญมาลา ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานความร่วมมอื 
ผู้ช่วยงานทะเบยีน 
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

5. นายยศกร  วิศรุตพงศ์ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ผูช้่วยงานประชาสัมพันธ ์
ผู้ช่วยงานวจิัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

6. นายเมธัส  ไพศาลนิรันดร์กาล ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต ์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 

7. นายศิวกร  ทองพูลเจริญด ี ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต ์ ผู้ช่วยงานปกครอง 
ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล 

8. นายภาณุพงษ์  หอมสุวรรณ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต ์ ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้ช่วยงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

9. นายภวูิศ  พัชรวิทิศโชต ิ ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่
ผู้ช่วยงานวจิัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 

10. นายปัชชากร  โนวรรณ ป.ตรี สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่
ผู้ช่วยงานวจิัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ผู้ช่วยงานปกครอง 



๒๗ 
 

 
 

 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
11. นางสาวรสสุคนธ์  เยาวเรศ ป.ตรี สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง ผู้ช่วยงานความรว่มมือ 

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน 
12. นางสาวชมัยพร  โชคสิงขร ป.ตรี สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ 

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา 
ผู้ชาวยงานสื่อกการเรียนการสอน 

13. นางสาวอรทัย  ตาคำ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญช ี หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้ช่วยงานปกครอง 
ผู้ช่วยงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 

14. นางสาวอาทิตยา  การเพียร ป.ตรี สาขาวิชาการบัญช ี ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ผู้ช่วยงานบัญช ี
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน 

15. นายทำนุรัฐ  ฤกษ์ปฐมวงศ์ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยงานบุคลากร 
ผู้ช่วยงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ผู้ช่วยงานปกครอง 

16. นายเอกนรินทร์  กล้าแข็ง ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้ช่วยงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ผู้ช่วยงานปกครอง 
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

17. นางสาววริศรา  หน้างาม ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ ผู้ช่วยงานความรว่มมือ 

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

18. นายสิรธีร์  รัตนชยัโชติกุล ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ ผู้ช่วยที่งานประชาสัมพันธ ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา 

19. นางสาวศศิธร  ทองสีขาว ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยงานวจิัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
ผู้ช่วยที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

20. นางสาวสุธิดา  กระจายความรู้ ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์ ธุรการฝ่ายบริหารทรัพย ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
21. นายทศพร  เดชมนต ์ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยงานอาคารสถานที ่

ผู้ช่วยงานปกครอง 
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 

22. นางธนพร  แสงนูญ ป.กศ สูง - ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

 

 



๒๘ 
 

 
 

 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
23. นางสาวประภาพร  วงค์ธรรมชาติ ปวส. - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่งานการบัญช ี

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
24. นายสุชลิต  สธุรรม ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ช่วยที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน 
25. นางสาวกรรธิมา  สุโคมุด ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
26. นางสาวสีพลอย  สีจันทร์สกุสกาว ปวส. - เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิาร นกัเรียน นักศึกษา 
27. นางสาวอลิศษา  ครองไชย ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน 

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 

28. นางสาวสายสมอน  ธีรเมธากุล ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
29. นางสาวสุภาพร  หลงฤทธิ ์ ปวส. - ธุรการฝ่านแผนงานและความรว่มมือ 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
30. นางสาวนภัชชยา  อุดมทวโีชติ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

31. นางสาววริศรา  กวางทู ปวส. - ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิาร นกัเรียน นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน 
32. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แคว้นประจิม ปวส. - ธุรการฝ่ายวิชาการ 

เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตร 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิาร นกัเรียน นักศึกษา 
33. นางสาวยวุดี  ประชัยชาญ ปวส. - ธุรการฝ่ายบริหารทรัพย ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 

 



๒๙ 
 

 
 

 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
34. นายคำสิงห์  คำทองจักร ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
35. นายเลิศศักดิ์  ยินดภีพ ม.6 - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
36. นายสุขชัย ไพรสัจพร ม.6 - เจ้าหน้าที่งานอาคาร 

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิาร นกัเรียน นักศึกษา 
37.นายเอกรัตน์  เสถียรภาพสกุล ม.6 - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
38. นางสายพิณ  ประหยัดทรัพย ์ ม.3 - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

เจ้าหน้าที่งานสวัสดกิารนักเรียน นักศึกษา 
39. นายสุรศักดิ์  เล้ียงประเสริฐ ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
40. นายชยพล  เขื่อนแข ม.6 - ยามรักษาการณ์ 

 

 



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 218 169 192 579 101 137 238 817

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/ สาขางานยานยนต์ 47 41 55 143 143

 - สาขาวิชาเคร่ืองกล/ สาขางานเทคนิคยานยนต์/

   สาขางานทวิภาคี 14 23 37 37

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ สาขางานไฟฟ้าก าลัง/ 44 41 38 123 123

   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 39 32 71 71

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์/ 34 19 17 70 6 13 19 89

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/ทวิภาคี 5 5 5

 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขางานก่อสร้าง 43 30 30 103 103

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี 38 21 20 79 32 44 76 155

3. ปรเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สาขาวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศ 12 17 32 61 10 20 30 91

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2564) รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ............... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2565(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

817

หลักสูตร ปชด   ............

หลักสูตรอ่ืน ๆ   ............



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 240 218 169 627 120 101 221 848

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/ สาขางานยานยนต์ 40 47 41 128 128

 - สาขาวิชาเคร่ืองกล/ สาขางานเทคนิคยานยนต์/ 20 20 20

   สาขางานทวิภาคี 20 14 34 34

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ สาขางานไฟฟ้าก าลัง/ 40 44 41 125 125

   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 20 39 59 59

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์/ 40 34 19 93 20 6 26 119

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/ทวิภาคี

 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขางานก่อสร้าง 40 43 30 113 113

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี 40 38 21 99 20 32 52 151

3. ปรเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 12 17 69 20 10 30 99

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2565) รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 คน

ระดับ ป.ตรี/ปทส.ระดับ ปวส.

หลักสูตร ปชด   ............

ระดับ ปวช.

หลักสูตรอ่ืน ๆ   ............

ปีการศึกษา 2566  (ปีต่อไป) 

848

ภาคเรียนท่ี 1/2566(ปีต่อไป)

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา



 ปวช.  ปวส.  ทวิภาคี  ทวิศึกษา  ระยะส้ัน  หนังสือเรียน
 อุปกรณ์การ

เรียน

 เคร่ืองแบบ

นักเรียน

 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

 จัดการเรียน

การสอน

ประมาณการรายรับ      29,718,555.00    1,094,890.00       600,210.00                   -         172,520.00   500,000.00  1,000,000.00     251,520.00     558,000.00     773,848.00     4,131,170.00   29,419,715.00   4,391,384.00    72,611,812.00

     29,718,555.00    1,094,890.00       600,210.00                   -         172,520.00   500,000.00  1,000,000.00     251,520.00     558,000.00     773,848.00     4,131,170.00   29,419,715.00   4,391,384.00    72,611,812.00

1.      10,644,115.00                   -                     -                     -                     -                -                  -                  -                  -                  -       2,241,792.00   10,644,115.00   1,798,514.00    25,328,536.00
      9,133,855.00                   -                     -                     -                     -                -                  -                  -                  -                  -                      -       9,133,855.00                 -       9,133,855.00

1.1 เงินเดือน          8,033,855.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -                         -         8,033,855.00                   -       8,033,855.00
 - เงินเดือนข้าราชการ          7,704,155.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -                         -                     -       7,704,155.00
 - เงินวิทยฐานะ            329,700.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -                         -                     -          329,700.00

1.2 ค่าจ้างประจ า          1,100,000.00                     -                        -                   -                     -                     -                     -                     -                         -         1,100,000.00                   -       1,100,000.00
 - เงินเดือนลูกจ้างประจ า          1,100,000.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -                         -                     -       1,100,000.00
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้างประจ า                      -                   -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                      -   

      1,510,260.00                   -                     -                     -                     -                -                  -                  -                  -                  -       2,241,792.00     1,510,260.00   1,798,514.00     5,550,566.00
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          1,510,260.00                 -                     -                     -                     -                     -                         -         1,510,260.00     1,510,260.00
1.4 ค่าจ้างช่ัวคราว                     -                        -                        -                        -                   -                     -                     -                     -                     -          2,241,792.00    1,798,514.00     4,040,306.00

 - ครู                     -                        -                   -                     -                     -                     -                     -          2,241,792.00     2,241,792.00
 - เจ้าหน้าท่ี                      -                   -                     -                     -                     -                     -      1,798,514.00     1,798,514.00

2.           57,020.00       974,890.00       568,710.00                   -                     -                -                  -                  -                  -       289,848.00      1,889,378.00                   -    2,116,070.00     5,895,916.00
2.1 ค่าตอบแทน                   -                     -                -                  -                  -                  -                  -       1,216,650.00                   -         82,750.00      1,299,400.00

1 ค่าเช่าบ้าน                    -   

2 ค่าท าการนอกเวลา            16,650.00         82,750.00         99,400.00

3 ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา        1,200,000.00     1,200,000.00
4 เพ่ิมค่าครองชีพ                     -                        -                   -                     -                     -                     -                     -                         -                     -                      -   

 - ครูพิเศษสอน                    -   

 - เจ้าหน้าท่ี                    -   

2.2 ค่าใช้สอย        57,020.00         20,700.00                   -                     -                -                  -                  -                  -       289,848.00        242,448.00                   -       989,352.00      1,599,368.00

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           20,700.00      101,948.00       577,352.00        700,000.00

2 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ       100,000.00        100,000.00

3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์                    -   

4 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง       300,000.00        300,000.00

5 ค่าจ้างเหมาบริการ                     -                        -                        -                        -                   -                     -                     -                     -                     -                         -           12,000.00         12,000.00

 - ค่าจ้างยามรักษาการณ์                    -   

  - ค่าขนขยะ         12,000.00         12,000.00

6  ประกันสังคม           57,020.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -            242,448.00                   -          299,468.00

 - พนักงานราชการครู              57,020.00           57,020.00         57,020.00

 งบด าเนินงาน  เรียนฟรี 15 ปี (อุดหนุนท่ัวไป ปวช.)

งบด าเนินงาน

รายการค่าใช้จ่าย/

รายจ่ายตามงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

รวมประมาณการรายจ่าย 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

งบบุคลากร
งบกลาง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

 บกศ.  รวม งบกลาง

 แผนงาน/

โครงการ สอศ.

และอ่ืน ๆ



 งบด าเนินงาน  เรียนฟรี 15 ปี (อุดหนุนท่ัวไป ปวช.)

รายการค่าใช้จ่าย/

รายจ่ายตามงบประมาณ
 บกศ.  รวม งบกลาง

 แผนงาน/

โครงการ สอศ.

และอ่ืน ๆ

 - ครูพิเศษสอน          136,020.00        136,020.00

 - เจ้าหน้าท่ี          106,428.00        106,428.00

7  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                      -                   -                     -                     -                     -        187,900.00                       -                     -          187,900.00

2.3 ค่าวัสดุ       317,870.00       548,010.00                   -                     -                -                  -                  -                  -                  -          430,280.00                   -         20,000.00     1,316,160.00

1 ค่าวัสดุก่อสร้าง (งานอาคารสถานท่ี)                    -   

2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    -   

3 ค่าวัสดุส านักงาน                    -   

4 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน          100,000.00        100,000.00

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          100,000.00        100,000.00

6 วัสดุเวชภัณฑ์และการแพทย์         20,000.00         20,000.00

7 วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)       317,870.00       208,010.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -            430,280.00                   -          956,160.00

 - ช่างยนต์           65,250.00           34,200.00            65,250.00        164,700.00

 - ช่างไฟฟ้า           56,250.00           67,500.00            56,250.00        180,000.00

 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์           48,600.00           18,000.00            48,600.00        115,200.00

 - ช่างก่อสร้าง           45,450.00            45,450.00         90,900.00

 - การบัญชี           23,585.00           40,810.00            23,585.00         87,980.00

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ           11,400.00           25,900.00            17,750.00         55,050.00

 - ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน           40,200.00            40,200.00         80,400.00

 - สามัญสัมพันธ์           27,135.00           21,600.00          133,195.00        181,930.00

 - ระยะส้ัน/ทวิภาคี (รวมทุกอย่าง)                    -   

8 วัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา                         -                       -                        -                        -                        -                   -                     -                     -                     -                         -                     -                      -   

 - หนังสือห้องสมุด                      -                      -   

 - วัสดุห้องสมุด                      -                      -   

9 วัสดุคอมพิวเตอร์                    -   

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    -   

11 วัสดุงานบ้านงานครัว                    -   

12 วัสดุอ่ืน ๆ                     -            140,000.00                   -                     -                     -                     -                         -                     -          140,000.00

 - วัสดุส านักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร           50,000.00         50,000.00

 - วัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ           30,000.00         30,000.00

 - วัสดุส านักงาน ฝ่ายวิชาการ           30,000.00         30,000.00
 - วัสดุส านักงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา           30,000.00         30,000.00

2.4 ค่าสาธารณูปโภค       600,000.00                   -                     -                     -                -                  -                  -                  -                  -                      -                     -       823,968.00     1,423,968.00

1 ค่าสาธารณูปโภค         600,000.00                      -                   -                     -                     -                     -                     -                         -       1,293,000.00

 - ค่าไฟฟ้า         400,000.00       500,000.00        900,000.00

 - ประปา         200,000.00       150,000.00        350,000.00

 - โทรศัพท์ส านักงาน         25,000.00         25,000.00

 - ค่าไปรษณีย์         18,000.00         18,000.00

2 ค่าบริการด้านสารสนเทศ                     -                        -                        -                        -                   -                     -                     -                     -                     -                         -           65,484.00         65,484.00

 - ค่าเคเบิลทีวี                    -   

 - ค่า Internet 5,457*12 CAT         65,484.00         65,484.00

2.5 หมวดรายจ่ายอ่ืน       200,000.00        200,000.00

1 ส ารองจ่าย       200,000.00        200,000.00



 งบด าเนินงาน  เรียนฟรี 15 ปี (อุดหนุนท่ัวไป ปวช.)

รายการค่าใช้จ่าย/

รายจ่ายตามงบประมาณ
 บกศ.  รวม งบกลาง

 แผนงาน/

โครงการ สอศ.

และอ่ืน ๆ

3.      16,974,400.00                   -                     -                -                  -                  -                  -                  -                      -     16,974,400.00                 -      33,948,800.00
1 ค่าครุภัณฑ์          2,500,000.00                     -                        -                   -                     -                     -                     -                     -                         -         2,500,000.00                   -       2,500,000.00

ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้องระบบจัดการห้องเรียน          2,500,000.00     2,500,000.00

2 ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง        14,474,400.00                     -       14,474,400.00                   -      28,948,800.00

อาคารโรงอาหาร          3,551,500.00     3,551,500.00

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร          1,894,500.00     1,894,500.00
อาคารหอพัก          9,028,400.00     9,028,400.00

4.          2,043,020.00                   -                     -                -    1,000,000.00     251,520.00     558,000.00                -                      -        3,852,540.00

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน *
                    -                        -                   -      1,000,000.00      251,520.00      558,000.00                   -                         -                     -       1,809,520.00

 - หนังสือเรียน          1,000,000.00    1,000,000.00     1,000,000.00

 - อุปกรณ์การเรียน            251,520.00      251,520.00        251,520.00

 - เคร่ืองแบบนักเรียน            558,000.00      558,000.00        558,000.00

2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา              76,000.00           76,000.00         76,000.00

3 ค่าจัดการเรียนการสอน

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี            157,500.00          157,500.00        157,500.00

5.       120,000.00                   -                     -         172,520.00              -                  -                  -                  -                  -                      -       1,721,200.00                 -       2,013,720.00

1
 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

 (Fix it center)
         291,000.00        291,000.00

2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน          117,600.00        117,600.00

3  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา          189,600.00        189,600.00

4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน          115,000.00        115,000.00

5
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
         250,000.00        250,000.00

6
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
         172,520.00        172,520.00

7 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด           20,000.00         20,000.00

8 โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษา         120,000.00          232,500.00        352,500.00

9

โครงการเย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัยของ

ผู้เรียน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566
13,000.00         13,000.00

10 โครงการอาชีวอยู่ประจ า เรียนฟรีมีอาชีพ 352,500.00        352,500.00

11
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โครงการเรียนรู้

ตามรอยพระยุคลบาท
         100,000.00        100,000.00

12 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           40,000.00         40,000.00

6.                      -                     -           31,500.00                   -                     -     500,000.00                -                  -                  -       484,000.00                    -           80,000.00     476,800.00     1,572,300.00

                     -                     -                     -                     -                     -                -                  -                  -                  -                  -                      -           20,000.00     122,800.00        142,800.00

1
โครงการพิธีปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2565         66,800.00         66,800.00

งบอุดหนุนท่ัวไป

แผนงาน/โครงการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งบรายจ่ายอ่ืน

งบลงทุน



 งบด าเนินงาน  เรียนฟรี 15 ปี (อุดหนุนท่ัวไป ปวช.)

รายการค่าใช้จ่าย/

รายจ่ายตามงบประมาณ
 บกศ.  รวม งบกลาง

 แผนงาน/

โครงการ สอศ.

และอ่ืน ๆ

2
โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2566
        35,000.00         35,000.00

3 โครงการเปล่ียนบอร์ดแผนผังองค์กร         11,000.00         11,000.00

4
โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining)

 ประจ าปีงบประมาณ 2566
          20,000.00         20,000.00

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของการเงิน บัญชี 

พัสดุ
        10,000.00         10,000.00

                  -           11,500.00                   -                     -     500,000.00                -                  -                  -       119,700.00                    -                     -                   -          631,200.00

1

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 ระดับสถานศึกษา
         6,100.00           6,100.00

2
โครงการ มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับ

จังหวัด
       10,000.00         10,000.00

3
โครงการ มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ 

ประจ าปีการศึกษา 2565
       10,000.00         10,000.00

4
โครงการ มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2565
       10,000.00         10,000.00

5 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา          5,000.00           5,000.00

6
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถาน

ประกอบการ ภาคฤดูร้อน
         5,000.00           5,000.00

7
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถาน

ประกอบการ
         5,000.00           5,000.00

8
โครงการอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี DVE-DATA
         3,000.00           3,000.00

9
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาหลังฝึก

ประสบการณ์          5,000.00           5,000.00

10
โครงการจัดสอบปลายภาคและประเมินผลปลายภาคเรียน

 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/66
         5,000.00           5,000.00

11
โครงการจัดสอบปลายภาคและประเมินผลปลายภาคเรียน

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/65
         5,000.00           5,000.00

12
โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 

ประจ าปีการศึกษา 2566
         1,000.00           1,000.00

13
โครงการอบรมทักษะการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย
       24,600.00         24,600.00

14
โครงการพัฒนาความรู้วิชาชีพช่างก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2566
            4,000.00           4,000.00

15 โครงการพ่ีสอนน้อง ประจ าปีการศึกษา 2566             2,500.00           2,500.00

16

โครงการอบรม การสร้างบทเรียนออนไลน์ 

ด้วย ( Power Point  เป็น VDO พร้อมอัพ Youtube) 

ปีการศึกษา 2566
            5,000.00           5,000.00

17 โครงการฝึกวิชาชีพระยะส้ัน    500,000.00        500,000.00
18 โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ        20,000.00         20,000.00

19
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 V-net
         5,000.00           5,000.00

                  -           20,000.00                   -                     -                -                  -                  -                  -                  -                      -           60,000.00       16,000.00         96,000.00

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



 งบด าเนินงาน  เรียนฟรี 15 ปี (อุดหนุนท่ัวไป ปวช.)

รายการค่าใช้จ่าย/

รายจ่ายตามงบประมาณ
 บกศ.  รวม งบกลาง

 แผนงาน/

โครงการ สอศ.

และอ่ืน ๆ

1
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566
         6,000.00           6,000.00

2 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ           10,000.00         10,000.00
3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต           10,000.00         10,000.00

5 โครงการหุ่นยนต์ ABU Robocon 2023           60,000.00         60,000.00

6 โครงการ/กิจกรรมตามแนวนโยบายเร่งด่วน         10,000.00         10,000.00

                     -                     -                     -                     -                     -                -                  -                  -                  -       364,300.00                    -                     -       338,000.00        702,300.00

1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพด้าน 

"คนดีและมีความสุข"
     114,500.00        114,500.00

2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพด้าน 

"คนเก่งและมีความสุข"
     140,500.00        140,500.00

4
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2566
       30,000.00         30,000.00

5 โครงการพัฒนาน  าด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีดี         20,000.00         20,000.00

6 โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ ประจ าปี 2565        37,000.00         37,000.00

7 โครงการจัดซื อยาและเวชภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ปี         20,000.00         20,000.00

8 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2565         10,500.00         10,500.00

9 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื อโควิด 19          7,500.00           7,500.00

10
โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ 2566
      120,000.00        120,000.00

11 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566       160,000.00        160,000.00

12
โครงการอบรมแกนน าป้องกันปัญหายาเสพติด 

ประจ าปีการศึกษา 2565
         2,700.00           2,700.00

13
โครงการแกนน า MOE SAFETY CENTER สถานศึกษา

ปลอดภัย
         4,100.00           4,100.00

14 โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกาย ประจ าปีการศึกษา 2566          5,000.00           5,000.00

15
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 ประจ าปีการศึกษา 2565
         2,000.00           2,000.00

16
โครงการตรวจเย่ียมหอพักนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 

2 ประจ าปีการศึกษา 2565
         1,500.00           1,500.00

17
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพ

ติด ประจ าปีการศึกษา 2565
         3,000.00           3,000.00

18

โครงการประเมินพฤติกรรม SDQ นักเรียน นักศึกษา 

(ทางด้านพฤติกรรมปกติและระดับความรุนแรง)  

ประจ าปีการศึกษา 2566
         2,000.00           2,000.00

19 โครงการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา ประจ าปี 2566          2,000.00           2,000.00

20 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2566        20,000.00         20,000.00

7.                     -                    -                     -                     -                     -                -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                  -                      -   

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี

หมายเหตุ :  '** รอประสานจากงานท่ีรับผิดชอบ








































































































































































































































































































































































































































































