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สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3

ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 10 เดือนตลุาคม 2565



วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้ารับ
ต าแหน่งรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(เลขาธิการ กอศ.) โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมแสดงความ
ยินดีและให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

รองเลขาฯ กพฐ. “ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จนิดา” 
เข้ารับต าแหน่งรักษาราชการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางปัทมา วีระวานิช 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
พร้อมด้วย นายศิริ จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบัน
ฯ และคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดี 
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ( เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) เนื่องในโอกาสเข้าด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการสภาการศึกษา ณ ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ร่วมแสดงความยนิด ีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สอศ. 
เข้ารับต าแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

https://www.obec.go.th/archives/699424


วันที่ 2 ตุลาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายศิริ จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ 
นายอภัย งามแสง ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

นิเทศตดิตามการจัดการศึกษาระดับ ป.ตรี

วั นที่  3  ตุ ล าคม  2565  น ายศิ ริ จั นบ า รุ ง 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
พร้อมด้วยนายโสภณ กันภัย รองผู้อ านวยการสถาบัน 
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
อาชีวศึกษา และนายอภัย งามแสง ร่วมแสดงความ
ยินดี  นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อ านวยการ
วิทยาลั ยปราจี นบุ รี  ครู พัศดี  โคกระบื อ  และ 
ครูสรพงศ์ เปลื้องหน่าย เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารง
ต าแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ณ อาคาร
อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ร่วมแสดงความบุคลากร
ในสังกดั สอก.3



เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2565 ที่ห้องพุทธรักษา 2 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการอบรม
ระยะสั้นความร่วมมืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์จีน-ไทย
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยธุรกิจระหว่าง
ประเทศกว่างซี โดยมีนายศิริ จันบ ารุง ผอ.สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 
ร่วมด้วย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา / นายสุมิตร คชวงษ์ / น.ส.ดวงพร ราษฎร์เจริญ 

สถาบันการอาชีวะภาคกลาง3 เปิดโครงการอบรมระยะส้ันอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์
จนี-ไทยโดยร่วมมือกบัวทิยาลยัธุรกจิระหว่างประเทศกว่างซี

/ นายสุมิตร คชวงษ์ / น.ส.ดวงพร ราษฎร์เจริญ / นางปัณณพร นุชประมูล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา / และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมกับผู้บริหารวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศกว่างซี เข้า
ร่วมในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับการอบรมระยะสั้นความร่วมมืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์จีน-ไทย ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือกับวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศกว่างซี เกิดจากความร่วมมือในการด าเนินการของฐานฝึกอบรมครู
นานาชาติระดับสูงส าหรับอาชีวศึกษา



โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระชบัการแลกเปล่ียน และความร่วมมือดา้นอาชีวศึกษาระหว่าง
จีนและไทย ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีคุณภาพ และความสามารถสูงระดับสากลตามโครงการ "Belt and Road 
มีศักยภาพอย่างเต็มที่ เพ่ิมทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยและตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ ขณะเดียวกันฐานฝึกอบรม เป็นการด าเนินการความร่วมมือกับองค์กรที่ได้รับทุนจากจีนและนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรฐานการสอนวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ โดยรัฐบาลท้องถิ่น
และวิทยาลัย ร่วมกันส่งเสริมมิตรภาพ จีน-ไทย ประชาชนสู่ประชาชน และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู 3 คนและนักศึกษาจ านวน 40 คน รวม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 43 คน 
ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในการด าเนินงาน จากประเทศจีน

โดยนายศิริ จันบ ารุง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศกว่างซี ที่เห็นความส าคัญ ด าเนินการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินการในครั้งนี้ และขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับทุกคนที่จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ อันจะน าไปสู่คุณภาพของพวกเรา ให้เป็นผู้ที่มี "ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล" 
ตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายศิริ จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันฯ นายโสภณ กันภัย รองผู้อ านวยการ
สถาบันฯ และนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชีวศึกษา เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ส านักงานกรุงเทพฯ (ICLEC - Bangkok) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
และเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 และโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลส์ (MLT) เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
ณ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีศูนย์แลกเปลี่ยนและในการสร้างความร่วมมือ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอน / และการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

สัมมนาแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ



วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 ส านักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจ การวางแผนงบประมาณ 
พ.ศ .  2566 และการจัดท าร่ า งค าของบประมาณ พ .ศ .  2567 
โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมด้วย 
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 
และนางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิด 

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจ 
การวางแผนงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดท า

ร่างค าของบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 16 คน รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
จ านวน 19 คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน ผู้อ านวยการส านัก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
จ านวน 39 คน และหัวหน้างานแผนงานงบประมาณและเจ้าหน้าที่  จ านวน 35 คน ผู้ เข้ารับประชุมสัมมนาฯ 
จ านวน 114 คน



ส าหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ สถาบันการศึกษาไดต้ระหนักและให้ความส าคัญของการก า หนด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
โดยมีวตัถปุระสงคจ์ดัท ารา่งและเสนอค าของบประมาณปี พ.ศ. 2567 ของสถาบนัการอาชีวศกึษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร น าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือใหก้ารจดัท าแผนการปฏิบตัิ ราชการ
ของสถาบนัการอาชีวศกึษาเป็นในทิศทางเดียวกนั และมีผลผลิตการด าเนินการตามเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ



ว่ าที่ ร้ อยตรี ธนุ  ว งษ์ จิ นดา  รั กษาราชการแทนเลขาธิ กา ร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.) พร้อมนางศิริพรรณ ชุมนุม 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางปัทมา วีระวานิช 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจ การวางแผนงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และการจัดท าร่างค าของบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยนายศิริ จันบ ารุ ง  ผู้ อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ได้รายงานข้อสรุปการด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 
19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ต่อ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา

เลขาธิการ กอศ. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจ 
การวางแผนงบประมาณ สถาบันอาชีวศึกษา



30 ตุลาคม 2565 นายศิริ จันบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมด้วย นายกิจจา บานชื่น 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ นายอภัย งามแสง ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และบุคลากรสถาบัน เข้าให้ความรู้ด้านการ
เพ่ิมศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 
2/2565 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี นางสาวสุกัญญา สุขสถาน ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมรับฟังการอบรมการเพิ่มศักยภาพการเขียนภาคนิพนธ์

การเขียนภาคนิพนธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน


