
      
รายละเอียดการเข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การอาชีวศึกษาเอกชน 
 

1.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ 
จังหวัดต่อไปนี้  

นครนายก จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุร ีนนทบุร ีปทุมธาน ีสมุทรปราการ    
สระแก้ว    และ กรุงเทพมหานคร 
 
           สมัครเข้ารับ การอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชน ในวันท่ี 30 กันยายน 2559 ถึง 2 ตุลาคม  2559  ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 
เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   
 

 2.  ขอใหส้ถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง  ส่งรายชื่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ รวม จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมตามแบบท่ีก าหนด ภายใน
วันท่ี 23 กันยายน 2559  ทาง E- mail :  BUTRAKHAM@gmail.com   
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ท่ี อ. ปันชัย โทร 093 979 6281 , อ.กิตติพงษ์ โทร 092 
394 2595   อ. ณัฏฐ์ โทร 089 807 6808 
  
 3. ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะเข้าพักท่ีโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี  กรุณาติดต่อโดยตรงท่ี โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี                   
Asia Airport Hotel. ท่ีอยู่ : 99/2 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  12150  
โทรศัพท์ : 0 2992 6999  เว็บไซต์ : http://www.asiahotel.co.th. 
 
 4.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเอกสารประกอบการอบรม ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าพาหนะ
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ   

 ท้ังนี้ สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม จะได้รับการสนับสนุน 
การด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส ำเนำ 

mailto:BUTRAKHAM@gmail.com


 
ใบสมัคร 

เข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 

 
เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค............................................................. 
 
  สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ชื่อ ............................................................................ 
 
ที่ตั้ง ............................................................................................................................................................... 

 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................E mail ……………………………………………………. 
 

ขอส่ง 1. ........................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................................. 

ขอส่ง 1. ........................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................  

ขอส่ง 2. ........................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................................. 

      3. ........................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................................. 

  เข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 
ณ  โรงแรม.............................................................................จังหวัด........................................... 

            แจ้งเข้าพักในโรงแรม                    ไม่เข้าพักในโรงแรม  

 

 

 

 

กรณี ผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมที่จัดการอบรม กรุณาติดต่อ
จองห้องพัก  กับโรงแรม  

ผู้เข้ารับการอบรมในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร       
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผู้เข้ารับการอบรมได้ 
สถานศึกษาละ 2 คน ส าหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
ส่งผู้เข้ารับการอบรมได้สถานศึกษาละ 3  คน  

 

 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………….. 
         (…………………………………………………………………………….) 
ต าแหน่ง............................................................................. 



 
รายละเอียดการเข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การอาชีวศึกษาเอกชน 
 

1.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ จังหวัดต่อไปนี้  
เชียงราย ก าแพงเพชร พะเยา ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย แพร ่เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน  
พิษณุโลก เพชรบูรณ ์อุตรดิตถ์ พิจิตร 
 
           สมัครเข้ารับ การอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชน ในวันท่ี 20  - 22  กันยายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  
 

 2.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง  ส่งรายชื่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ รวม จ านวน 3  คน เข้ารับการอบรมตามแบบท่ีก าหนด      
ภายในวันท่ี 19 กันยายน 2559  ทาง E- mail : WITTAYA2503@gmail.com   
TARIKANAN1991@gmail.com  
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ท่ี อ. จารุณี โทร 095 134 5217 และ 093 229 7170  
อ.กิตติพงษ์ โทร 092 394 2595   อ. ณัฏฐ์ โทร 089 807 6808 
  
 3. ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะเข้าพักท่ีโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
กรุณาติดต่อโดยตรงท่ี  โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่ 199/42 Chang Klan Rd, เชียงใหม่ 
50100  โทรศัพท:์ 053 253 199 
 
 4.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเอกสารประกอบการอบรม ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าพาหนะ
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ   
        ท้ังนี ้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม จะได้รับการสนับสนุน        
การด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:WITTAYA2503@gmail.com
mailto:TARIKANAN1991@gmail.com
https://www.google.co.th/search?sa=X&biw=1582&bih=727&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLqDBIT9LSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMARXT8e0AAAAA&ved=0ahUKEwiF78r_lZHPAhUBj5QKHe-vDJcQ6BMIoQEwFA


 
รายละเอียดการเข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การอาชีวศึกษาเอกชน 
 

1.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง จังหวัดต่อไปนี้  
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง กาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม  ลพบุรี สระบุร ี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุร ีสิงห์บุรี 
 
           สมัครเข้ารับ การอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชน ในวันท่ี 25  - 27  กันยายน 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

 2.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง  ส่งรายชื่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากร        
ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ รวม จ านวน 3  คน เข้ารับการอบรมตามแบบท่ีก าหนด      
ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2559  ทาง E- mail : CHAI5031@hotmail.com  
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ท่ี อ. สุธี  โทร 081 837 3833 , 036  413928  
อ.กิตติพงษ์ โทร 092 394 2595   อ. ณัฏฐ์ โทร 089 807 6808 
  
 3. ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะเข้าพักท่ีโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
กรุณาติดต่อโดยตรงท่ี  โรงแรมสองพันบุร ี 135/1 ถนนประชาธิปไตย ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โทร 035 546 667 , 035 522 555 – 7  
 
 4.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเอกสารประกอบการอบรม ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าพาหนะ
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ   

        ท้ังนี้ สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม จะได้รับการสนับสนุน
การด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น 
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รายละเอียดการเข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การอาชีวศึกษาเอกชน 

 
1.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ จังหวัดต่อไปนี้  

นครศรีธรรมราช  สงขลา ภูเก็ต ชุมพร สตูล พัทลุง ตรัง กระบี ่ยะลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี 
 
           สมัครเข้ารับ การอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชน ในวันท่ี 25  - 27  กันยายน 2559 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา   
 

 2.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง  ส่งรายชื่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากร        
ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ รวม จ านวน 3  คน เข้ารับการอบรมตามแบบท่ีก าหนด      
ภายในวันท่ี  22 กันยายน 2559  ทาง E- mail : SVSCHATYAI@hotmail.com หากมีข้อสงสัย
ประการใดสอบถามได้ท่ี อ. สุทิน   โทร 085 894 7875 , 074 213 306  
อ. ดวงพร โทร 085 250 4412 อ. ทิพวรรณ โทร  081 814 5191  
  
 3. ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะเข้าพักท่ี โรงแรมบี พีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา  กรุณาติดต่อโดยตรงท่ี  โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่  เลขที่ 74  ถนนเสน่หานุสรณ์ 
ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   โทร 074 553 355  
 
 4.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเอกสารประกอบการอบรม ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าพาหนะ
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ   

        ท้ังนี้ สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม จะได้รับการสนับสนุน
การด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น 
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รายละเอียดการเข้ารับการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การอาชีวศึกษาเอกชน 
 

1.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดต่อไปนี้  

อุดรธาน ีบึงกาฬ หนองคาย ศรีสะเกษ นครพนม หนองบัวล าภ ูกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม มุกดาหาร เลย ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สกลนคร นครราชสีมา ชัยภูมิ 
อ านาจเจริญ  
           สมัครเข้ารับ การอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชน ในวันท่ี 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  
จังหวัดขอนแก่น   
 

 2.  ขอให้สถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง  ส่งรายชื่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากร        
ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ รวม จ านวน 2  คน เข้ารับการอบรมตามแบบท่ีก าหนด      
ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2559  ทาง E- mail : NECVEP@NECVEP.GO.TH หากมีข้อสงสัย
ประการใดสอบถามได้ท่ี อ. อ าไพ  โทร 083 101 7637 , 086 254 5849  อ. ดวงพร โทร 
085 250 4412 อ. ทิพวรรณ โทร  081 814 5191 อ. มะลิ โทร  089 043 6867   
  
 3. ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะเข้าพักท่ี โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น   
กรุณาติดต่อโดยตรงท่ี  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  เลขที่ 43/2 ถนนพิมพสุต อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000  โทร 043 333 222 
 
 4.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเอกสารประกอบการอบรม ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าพาหนะ
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ   

        ท้ังนี้ สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม จะได้รับการสนับสนุน
การด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น 
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ก าหนดการอบรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 
ให้กับสถานศกึษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

 
วัน / เวลา 8.30 -9.00 น.  9.00 -12.00 น. 12.00 – 13.00 รับประทานอาหาร    

กลางวัน 

13.00 -15.00 น.  15.00 – 17.00 
วันที่ 1 ของ 
การอบรม  

พิธีเปิดการอบรมและ 
บรรยายพิเศษ 

การด าเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
ในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

ต้นแบบกระบวนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพ่ือการศึกษา                
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

 9.00 – 12.00 น. 13.00 -17.00 น. 
วันที่ 2 ของ 
การอบรม  

การจัดการเรียนรายวิชาชีพสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา (Pre-VED) 

การด าเนินงานการจัดการเรียนรายวิชาชีพสะสมหน่วยกิต        
เตรียมอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Pre-VED) 

 9.00 – 12.00 น. 13.00 -16.00 น. 16.00 – 17.00 น . 
วันที่ 3 ของ 
การอบรม 

การจัดการเรียนรู้ “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ” ตัวอย่างการเขียนโครงการและ
น าเสนอการเขียนโครงการ 

 พิธีปิดการอบรม  

 
                     หมายเหตุ  1. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                                   2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. 
                                   3. รายละเอียดวันที่ในการอบรม ตามราย ละเอียดดังแนบ  
   
 

 
 
 
 
 
 


