
 

 

 
ส่วนที่  1 
บทน า 

1.1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

พันธกิจ 

1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2  นโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1.3  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2.1  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
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2.2  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 (เพิ่มเติม) 
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3.  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด  แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้าวต้น  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเปูาหมาย ดังนี้ 
 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 
 2.1  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีเปูาหมาย ดังนี้ 
 3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสามารถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้ 
 4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
 4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมาย ดังนี้ 
 5.1  คนทุกวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
 5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเปูาหมาย ดังนี้ 
 6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 6.2  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที ่
 6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ 

4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการขับเคลื่อน 

1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 
  1.2  จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดยสอดคล้อง
แทรกทั้งในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามล าดับ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถน าไปประยุกต์ใช้น าไป
ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการขับเคลื่อน 

 2.1  อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1  อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย 
แนวทางการขับเคลื่อน 

 3.1  ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 1 : 10 แห่ง ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารการ
จัดการและการเรียนการสอน 
 3.2  จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุน การประสานการด าเนินงานของ
เครือข่าย 
 3.3  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการขับเคลื่อน 

 4.1  เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดท าสื่อรู ปแบบ
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจ 
 4.2  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อน 

 5.1  จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาคหรือ
ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 5.2  ก าหนดรูปแบบแนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 
 5.3  ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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4.  ยุทธศาสตร์จังหวัดพทัลุง 
 
วิสัยทัศน์ 
 เมืองคณุภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา  5 ปี จังหวัดจึงก าหนด
เปูาประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

 
จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยจัดล าดับความส าคัญของประเด็น

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร                  

                                         และผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจร 
            ที่ยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา 
                                         และสันติสุขท่ียั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง  
                                        รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4 
(1) เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรภาครัฐน านโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้โดยสะดวก 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ รว่มคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
5. ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
6. ส่วนราชการมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
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(2) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนปีละ 30% 
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการร้องเรียนลดลงปีละ 10% 
3. บุลากรภาครัฐที่ถูกลงโทษทางวินัย ลดลงปีละ 5% 
4. ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 85% 
5. ปริมาณการใช้พลังงาน (ไฟฟูา,น้ ามัน) จริง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟูา, น้ ามัน มาตรฐาน 

โดยมีค่าดัชนีการใช้ไฟฟูา,น้ ามันอยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0 
6.  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการ และร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์  

1.  ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตส านึกและเพ่ิมสมรรถนะ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ
ในการน านโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ในกิจกรรม 

ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงรุก 
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ส่วนที่  2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

2.1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา  วิชาดี  มีอนามัย  ใฝุประหยัด  รักคุณธรรม 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

1.  จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.  จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป็น   

            ผู้ประกอบการและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

              สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิด    
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
เป้าประสงค์ 
  1.  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการ    
                   หรือประชาคมอาเซียน 
  3.  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
  4.  การบริหารวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้           
                         มาตรฐานสากล 
  5.  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริม    
                         พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6.  นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
  7.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเป็นเลิศ 
  8.  การบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพัฒนามีความเป็นเลิศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4.  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
  5.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

        การประกอบอาชีพอิสระ  และงานวิจัย 
  6.  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  7.  ส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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2.2  นโยบายการบริหาร ขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา  

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปี 2564 - 2565  

 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศกึษาและความโดดเด่น 

 จุดเน้น  จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย 

จุดเด่น  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

อัตลักษณ์ นักเรียนมีความรู้ คู่วินัย 

เอกลักษณ์   ฝึกอาชีพ   สร้างรายได้ 

หน้าที่ บทบาทหลักวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 1. มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
ประกอบอาชีพได้) 
 2. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. สาขาทักษะเฉพาะด้านที่มีความสามารถเด่น ไม่แข่งขันกับ
สถานศกึษาอ่ืนที่เปิดสอนสายอาชีวศึกษาประเภทเดียวกัน 

ด้านที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ท าเป็น เน้นอาชีพ(คุณภาพนักศึกษา) 

 - มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาทั้งระบบ ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 - ปีการศึกษา 2563-2564 เน้นสารสนเทศ สร้างผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม  
เป็นคนดีของสังคม และเป็นผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านสาขาที่ตนเรียน สามารถท าเป็น ช านาญ ไปประกอบอาชีพ
ได้ มีผลการเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลก าหนด มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี  

1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะเชิง 
 1.3 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ  

ด้านที่ 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและทันสมัย(การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ) 

 – งานพัฒนาหลักสูตรฯ ต้องส ารวจ ความต้องการสาขาอาชีพ วิชาชีพ เป็นไปตามสภาพสังคม 
ท้องถิ่นพัทลุง จัดท าพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ทันสมัย (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) และจัดการเรียนการสอน  
เน้นให้ผู้เรียนท าเป็น มีสมรรถนะ ประกอบอาชีพได้ หรือทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพก าหนด มีวิธีวัด
และประเมินผลการเรียนที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลหรือทางระบบอินเตอร์เน็ต
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
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 2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
 2.4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  

ด้านที่ 3 การบริหารงานครบวงจรและใช้ระบบ IT (การบรหิารการจดัการ) 

 - ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมประมวลผล ศธ. ระบบกลุ่มไลน์ 
ระบบ Facebook ประชาสัมพันธ์ น า Application มาบูรณาการต่างๆ และน าเสนองาน Website สมบูรณ์  
มีแผนงานการด าเนินงาน เปูาหมาย งบประมาณชัดเจน และท าข้อมูล 9 ประการของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
เน้นสารสนเทศ น าไปวิเคราะห์ แก้ปัญหางานต่างๆ ได้ และอาคารสถานที่น่าอยู่  
 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่  

ด้านที่ 4 ชุมชน สถานประกอบการ มีส่วนร่วม (ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน) 

 - ชุมชน สถานประกอบการมามีส่วนร่วมจัดการศึกษา มามีบทบาทในการให้ค าปรึกษา แนะน า  
ร่วมจัดการศึกษาฝึกทักษะ ร่วมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 
บุคลากรในองค์กร  
 4.1 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 4.2 การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

ด้านที่ 5 บุคลากรส าราญ งานส าเร็จ(บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร) 

 - มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุน มีการบริหารงานโปร่งใส 
ยุติธรรม ใช้เกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการประเมินข้าราชการครู ส ารวจเวลาในการท างาน การแต่งกาย 
ความรับผิดชอบ การดูแลผู้เรียนของคณะครู ครูที่ปรึกษา การจัดสวัสดิการครู เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้ 
มีความพร้อมตามศักยภาพทรัพยากรที่มี  
 5.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 5.2 คุณลักษณะของครู 
 5.3 คุณลักษณะของบุคลากรฝุายสนับสนุน 
 5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
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ด้านที่ 6 ให้บริการที่ดี มีผลงานเด่น (ความดีเด่นของสถานศึกษา) 

 - บุคลากรในสถานศึกษารวมถึงผู้เรียนต้องเป็นมิตรกับทุกคน มีความสามัคคี ให้บริการที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานและบุคลากรภายนอก มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามสภาพโดยไม่หวังผลตอบแทน ครูมีผลงาน  
ทางวิชาการทุกปีและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานวิชาการตามทักษะสาขาท่ีเรียน 
 6.1 ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพของครูและนักศึกษา 
 6.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ  

การด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2563  (เริ่มด าเนินการ) 
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2563 และรุ่นที่เปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง กี่วิชา 
   2/2563 และรุ่นที่เปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง กี่วิชา 
ปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2564 และรุ่นที่เปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง กี่วิชา 
   2/2564 และรุ่นที่เปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง กี่วิชา 

1. ห้องรวมข้อมูลห้องประชุมหางนกยูง อาคาร  

2. เจ้าภาพหลักรวบรวมข้อมูล  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3. แฟูมสั่งจัดท าแบบฟอร์ม/การเก็บข้อมูล รองชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง  และคณะฝุายแผนงานและความรว่มมือ 

งานที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อนเตรียมการพัฒนาสถานศึกษา รับการประเมินสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ประเภทวิชาชีพ  
  - ขอความร่วมมือ การมาลงชื่อตรงเวลา รวบรวมแฟูมลงชื่อ  
  - ประชุมเจ้าหน้าที่ ครู สร้างความเข้าใจการเตรียมการประเมิน 
  - ขอความร่วมมือการแต่งกาย บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา 
  - ขอความร่วมมือ จิตอาสางานบริการ เพ่ือสถานศึกษา 
  - ขอความร่วมมือในการใช้สื่อ Application ประชาสัมพันธ์ ทางแฟส ติดแอ้ดแท็ก#@แท็ก 
  - ขอความร่วมมือในการดูแลแขกและผู้เรียนทุกระดับ 
  - ปรับปรุงห้องส านักงานอ านวยการ อ านวยความสะดวกบุคลากร 
  - ขอความร่วมมือครูร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่   
  - ส่งเสริมข้าราชการครูท าผลงานทางวิชาการ ครู คศ.1, 2, 3 
  - ท าตารางสวัสดิการบุคลากร/เครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัลต่างๆ 
  - ส่งเสริมอบรมครูพัฒนาครู เฉพาะด้านทักษะวิชาชีพ ครูระยะสั้นครูสอน ปวช.และฝึกงาน
    สถานประกอบการ 
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  - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ครูช่วยสอน/ส่งเสริมการสอบเวทีอ่ืน เพ่ือความมั่นคงในอาชีพ 
  - พัฒนาครูจิตอาสา/ครูท้องถิ่น/ภูมิปัญญา ช่วยการด าเนินงาน 
  - แบ่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ตามก าหนดการในพ้ืนที่ 

- ส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่างๆและจัดการ    
            เรียนการสอนได้ตามความต้องการ  หลักสูตรที่สอดคล้องตามสภาพของท้องถิ่น 

เป้าหมาย ปี 2564 
  - ส่งสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ 
  - บุคลากรมีความพร้อมทั้งบุคลิกภาพ การบริการ มีสมรรถนะเหมาะสมความเป็นครู 
             พร้อมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน 
  - วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ มีใช้เพียงพอตามความพอดี สมดุล ของใช้มีเพียงพอ 
  - อาคารสถานที่มีการปรับปรุง อาคารศูนย์รวมบ่มเพาะ ห้องประชุมเล็ก อาคารอ านวยการ     
                       ปูายต่างๆ  ท าสหการรา้นค้าบริการ สวัสดิการบุคลากร รื้ออาคารบ้านพักเก่า ปรบัถนนที่ช ารุด 
  - งบประมาณ การใช้งบประมาณตามแผนฯ และมีสมดุลย์ในการใช้งบประมาณ 

เป้าหมาย ปี 2565 
  - สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ 
เน้นงานวิชาการ คุณภาพ น าปริมาณ   

  - ส่งเสริมนักศึกษาระยะสั้นเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  - ติวเข้มการสอบ V-net นักศึกษา ปวช.ปีสุดท้าย สาขาท่ีมี 
  - ส ารวจพัฒนาหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นตามสภาพท้องถิ่น 
  - สอนนักเรียนในโรงเรียนมัธยม 
  - ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแต่ละรุ่น 
  - ผลการเรียนผู้เรียนทุกสาขาวิชา ทั้งหลักสูตร ปวช. ระยะสั้น อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการเรียน  
                       เฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมด ปวช.ไม่น้อยกว่า 2.5  ระยะสั้น  ไม่น้อยกว่า 2.5   

เน้นการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม(ข่าว ป้าย  ข้อมูล รวดเร็ว อัพเดท) 
  - ปรับปรุง Website และ Link การรับสมัครเรียนระยะสั้นได้ข้อมูล อัพเดท เสมอ 
  - ปรับ Facebook ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  
  - ท าเอกสารแผ่นเดียว ข่าวรายวัน 
  - ไวนิล ปูายต่างๆ  เทศกาล  นโยบาย กรรมการ 
  - Line กลุ่ม ตัวแทน  แอดมิน 
  - ปรับปรุงเสาปูาย ไฟฟูาหน้าปูายประชาสัมพันธ์ 
  - ดูแลนักเรียน กิจกรรมยามเช้า ครูทุกคน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
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  - กิจกรรมสหการ 
  - ติดตามผู้เรียนออกกลางคัน 
  - ท ากองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ส าเร็จการศึกษา 

เน้นงานอาคารสถานที่ (พื้นที่สะอาด สวยงาม) 
  - ท าห้องประชุมเล็ก 20 คนใหม่ 
  - เก็บเศษขยะ  เหล็ก  รื้อจุดไม่เป็นระเบียบ 
  - ปรับพื้นที่บ้านพักรกร้างเดิมเทคนิค 
  - ปรับปรุงรั้ววิทยาลัยใหม่ ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
  - จัดท าปูายอาคาร  ส านักงาน  นโยบาย   วิสัยทัศน์ใหม่ 
  - ปรับถนนข้างบ้านพัก อาคารศูนย์วิทยบริการ 
  - ปรับปรุงอาคารข้างศูนย์บ่มเพาะใหม่ทั้งหมดเปิดถนนบริการประชาชน 

- ปรับปรุงท าฝูาเพดานอาคารหอประชุมใหญ่วิทยาลัย 
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2.3.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

ล าดับที่ ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
1 2560 ให้การสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการบ าบัดและ

ฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด 
2 2560 สถานศึกษาท่ีศึกษาสถานการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3 2560 รางวัลเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประเภทสถานศึกษา 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
4 2560 ท าความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทาง

การศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพัทลุง  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม 

5 2561 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

6 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง  

7 2561 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
หุ่นยนต์” งานอาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

8 2561 ร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม อาชีวศึกษาในงานการขับเคลื่อน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

9 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น 
(ผมหญิง) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที ่ 29 

10 2561 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร อาหารจานเดียว  
“ข้าวมันไก่”  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่  29 

11 2561 เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ล าดับที่ ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
12 2562 ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจ าปี 2562 ปีที่ 2 ติดต่อกัน  

จากกระทรวงแรงงาน  
13 2562 ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง ด้านการฝึกอาชีพ หลักสูตร การดูแล

ไฟฟูาภายในบ้านเบื้องต้น 18 ชั่วโมง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  แก่เรือนจ า
กลางพัทลุง 

14 2562 ผ่านการประเมิน ระดับ 3 ดาว โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2562 

15 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง ประจ าปีการศึกษา  2562 

16 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
พัทลุง ประจ าปีการศึกษา  2562 

17 2562 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ 
R  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดพัทลุง ประจ าปีการศึกษา  2562 

18 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
“เครื่องบรรจุสบู่สู่แม่พิมพ์”  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประจ าปีการศึกษา  2562 

19 2562 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  “กล่อง
เลี้ยงผึ้งโพรง” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง  ประจ าปีการศึกษา  2562 

20 2562 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่  8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  “ทามานู 
ออยล์ ครีม” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง  ประจ าปีการศึกษา  2562 

21 2562 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
“ร่มพลังงานแสงอาทิตย์” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประจ าปีการศึกษา  2562 
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2.4.  กลยุทธ์และมาตรการ  ของสถานศึกษา 

1.  พัฒนาความรู้ 
2.  พัฒนาทักษะและการยุกต์ใช้ 
3.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
5.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการ 
7.  น านโยบายสู่การปฏิบัติ 
8.  พัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9.  พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 

2.5.  ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

1.  ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ตามหลักฐานที่ปรากฏว่าตั้งแต่   พ.ศ.2527  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง  ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนและได้เป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิก าร  
เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ซึ่งความพยายามได้บรรลุเปูาหมายเมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่   30   มกราคม  2530    ให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ได้ตั้งแต่  1 ตุลาคม  2529  
เป็นต้นไป  และ  นายมารุต  บุนนาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนดังกล่าว  นับเป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งที่   25  ของประเทศไทย  ในการพิจารณาที่  
ที่เหมาะสมส าหรับก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งกรรมการในระดับจังหวัด
และกรมขึ้น  2  ชุดจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ง  2  ชุด ซึ่งได้ร่วมพิจารณาเมื่อวันที่ 18  
กุมภาพันธ์  2530  โดยมี  ท่านรองอธิบดีบุญเทียม   เจริญยิ่ง   เป็นประธานที่ประชุมมีมติว่าที่ดินที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในปัจจุบัน  หรือที่เรียกว่า  บริเวณโรงเรียนการช่างสตรีเดิม  เป็นสถานที่ที่
เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างเป็นโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี้ 

1.  สามารถจัดตั้งในปี  2530  ซึ่งเป็นการสร้างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ  5  รอบ 
  2.  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  ผู้เรียนไปมาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย 

3.  ใช้งบประมาณในการจัดตั้งน้อยในการเริ่มต้นเปิดท าการสอน 
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 ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้  นายจ าเพาะ    ปุรินทราภิบาล  อาจารย์  2  ระดับ  7  
 จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป็นผู้ประสานงานท าหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารัดช่างพัทลุง  เมื่อวันที่  7  
เมษายน  2530  ซึ่งได้ด าเนินการโดยใช้อาคารกุมารีปราโมทย์  เป็นส านักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรม
มีค าสั่งให้ครูมาช่วยราชการ   8   คน  ซึ่งในปีการศึกษา  2530  ได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นที่  1  ซึ่งเปิดเรียนเมื่อ
วันที่  1   กรกฎาคม   2530  สามารถเปิดรับนักเรียน  นักศึกษาได้  5  แผนกวิชา  คือ 
    แผนกวิชาช่างไฟฟูา 
    แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ 
    แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี 

  แผนกวิชาพิมพ์ดีด 
    แผนกวิชาเสริมสวย 

ทั้งนี้  5  แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง  247  คน  ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า  
มีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก 
 ส าหรับด้านงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2530  ทางโรงเรียนสารพัดช่าง
พัทลุงได้รับเงินยอดนี้ทั้งสิ้น  3,000,000  บาท  และจะได้รับเพ่ิมเติมปี  2531  อีกเป็นเงิน  11,284,000  
บาท  ทางกรมอาชีวศึกษาได้ด าเนินการเปิดซองประมูล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2530  โดยมีรายการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น  5รายการ คือ 

  1.  อาคาร  4  ชั้น     2   หลัง 
  2.  โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 
  3.  บ้านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 
  4.  ประตูรั้ว  และถนนคสล. 
  5.  เสาธง    1    หน่วย 
 
2.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    PHATTHALUNG  POLYTECHNIC  COLLEGE 
  ที่ตั้ง     เลขที่  5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์  93000 
 โทรศัพท์  โทร  074 – 614046 
 โทรสาร   โทร  074 – 611640 
 เว็บไซต์   http://www.ptlpoly.ac.th 
 อีเมล   phatthalung06@vec.mail.go.th 

 
 

http://www.ptlpoly.ac.th/
mailto:phatthalung06@vec.mail.go.th
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เนื้อที่ของสถานศึกษา 
  8  ไร่  1  งาน  71.90 ตารางวา 
  มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  .......13.........หลัง มีทั้งสิ้น.....118.......ห้อง  ได้แก่ 

ล าดับที่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สร้าง
เมื่อ 
พ.ศ 

จ านวนชั้น 
 ขนาด
พื้นที่

(ตร.ม.)  

ประเภทของห้อง 

ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง จ านวน
ครอบค
รัวที่เข้า

พัก 

อื่นๆ เรียน ปฏิบัติการ กิจกรรม ท างาน 

      
 

    

1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  (อาคาร 1) 2530 4 
       

1,920  - 7 - 5 - - 

2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  (อาคาร 2) 2530 4 
       

1,920  - 14 1 4 - - 

3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  (อาคาร 3) 2525 2 
          

768  - 5 - 4 - - 

4 อาคารโรงอาหาร  2530 1 
          

480  - - 1 - - - 

5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  (อาคาร 5)  2542 4 
       

2,088  10 2 1 6 - - 

6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  (อาคาร 6) 2547 4 
       

1,000  2 2 5 1 - - 

7 อาคารวิทยบริการและห้องสมุด 2552 2 
          

360  - 2 2 - - - 

8 อาคารประสัมพันธ์และปอูมยาม   1 
            

63  - - - 1 - - 

9 บ้านพัก 7-8 2532 2 120 - - - - 1 - 

10 อาคารแฟลตใน 2530 4 
          

836  - - - - 16 - 

11 อาคารแฟลตนอก 2537 4 
       

1,188  - - - - 14 - 

12 บ้านพักภารโรง 2537 2 หลัง 
          

189  - - - - 4 - 

13 ห้องสุขารวม 2532 1 หลัง   - - - - - 8 

รวมทั้งสิ้น     
   

10,932      12         32        10      21  
        

35  
       

8  

  

สีประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ สีม่วง 

  สีม่วง หมายถึง ความรู้และความส าเร็จ 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง 
  ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ 
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2.6.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
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2.7. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

1.1  อัตราก าลังปีงบประมาณ  2564 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
        ผู้ให้ข้อมูล  นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์ 
  
  อัตราก าลังของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีบุคลากรทั้งสิ้น  49  คน 
  

ก. ข้าราชการ    17       คน 
1. ผู้บริหาร     2 คน 
2. ข้าราชการครู  15 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน  - คน 

ข. ลูกจ้างประจ า   5 คน 
1. ท าหน้าที่สอน  1 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน  4 คน 

ค. พนักงานราชการ   2 คน 
1. ท าหน้าที่สอน  2 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน  - คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว           25 คน 
1. ท าหน้าที่สอน  7 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน          18 คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ  - คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน 
ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง (เกษียณอายุราชการ)  7 คน 

1. ข้าราชการ    7 คน 
2. ลูกจ้างประจ า   - คน  
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1.2  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 49  คน 
 

ก. ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
- ต่ ากว่า ม.6                       - คน  2 คน 2 คน 

- ปวช./ม.6 1 คน  1 คน 2 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี 3 คน  2 คน 5 คน 

- ปริญญาตรี 19 คน  15 คน 34 คน 

- ปริญญาโท 6 คน  - คน 6 คน 

- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม 29 คน รวม 20 คน 49 คน 
 

  1.3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 

ก. ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน  - คน - คน 

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน 15 คน  5 คน 20 คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 2 คน  2 คน 4 คน 

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

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน  1 คน 1 คน 

รวม 17 คน รวม 8 คน 25 คน 
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1.3. ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

1.3.1. ข้าราชการ รวม 17 คน (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ - สกุล 

  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายศิริวัฒน์  รักสกุล ค.อ.ม. เครื่องกล ผู้อ านวยการวิทยาลัย   
2. นายรักชาติ  ปานเพชร คม.การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 3. นางสาวอาจรีย์  ขณะรัตน์ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน 

4. นายจ านง  อุ่นชู ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ ช่างไฟฟูา หัวหน้างานอาคารฯ 
5. นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์ ค.บ. การบริหารการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
6. นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ์ บธ.ม. บัญชีและการเงิน บัญชี หัวหน้างานการเงิน 
7. นางสาวกรองกานท์  สัจจะบตุร บธ.ม.บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานสง่เสริมฯ 
8. นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา ศศ.บ.การจัดการทั่วไป พิมพ์ดีด หัวหน้างานบริหารฯ 
9. นางวลัยพร แท่นบ ารุง ศศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปักจักร หัวหน้างานสวสัดิการฯ 
10. นายกฤตพล รามสวัสดิ์ ศษ.บ.เทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
11. นายธีระพงศ์ คชเสน  ปท.ส. เชื่อมและประสาน   ช่างเชื่อมโลหะ หัวงานกิจกรรมฯ 
12. นายจ าลอง หกหนู  ศษ.บ.การวัดผลและประเมินผล ช่างไฟฟูา หัวหน้างานวัดผลฯ 
13. นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์ คอ.ม.เครื่องกล เครื่องกล หัวหน้างานวิจยัฯ 
14. นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์ 

 
กศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
 

สามัญสัมพันธ์ 
 

หัวหน้างานบุคลากร/ 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

15. นายชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง ปทส.เครื่องมือกล 
เทคนิคพ้ืนฐาน 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลกัสตูร /
หัวหน้างานวางแผนฯ 

16. นายศิริชัย  จันทะโชติ วศ.บ.เครื่องกล ช่างยนต์ หัวหน้างานพัสดุ 
17. นายบัญชา  อินทรภักดิ์ ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานประกันฯ 
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1.3.2. ลูกจ้างประจ า  รวม  5 คน (ท าหน้าที่สอนธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ - สกุล 

  
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายจีระพงศ์ แก้วพิจิตร ปวท.การบัญชี เทคโนโลย ี
ความงาม งานบริหารฯ  

2. นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

 
พนักงานธุรการ  4 

3. นายนพรุจ    แก้วจัง ม.ศ.3 
 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
4. นายจ าเนียร แปูนคง ปวส. 

 
ช่างไม้ 4 

5. นางจุรีภรณ์ ขอมทอง 
ปวส.คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 
พนักงานธุรการ 4 

 1.3.3. พนักงานราชการ  รวม    2     คน (ท าหน้าที่สอนธุรการ ทั่วไป) 

  1. นางสาวมัญชุนารถ  รักเงิน 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

หัวหน้างานแนะแนวฯ/  
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

  2. นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง 
 

ค.อ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา/ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
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1.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  25 คน (ท าหน้าที่สอนธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาววลัยลักษณ์  อินจันทร์ ปวช.เสริมสวย เสริมสวย ครู ระยะสั้น 
2. นางภารนี   ดวงขวัญ 
 

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  
วุฒิวิชาชีพ การสอนลีลาศ 

การเต้นลีลาศ 
 

ครู ระยะสั้น 
 

3. นางอัญอร  จินดา ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย ครู ระยะสั้น 

4. นายกิติศักดิ์  ด้วงทอง คอ.บ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ครู ระยะสั้น 

5. นายสมคิด  ทองทวี ป.ตรี ดนตรี ครู ระยะสั้น 

6. นายธวัชัย ใหม่สวัสดิ์ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานปกครอง 
7. นายณวัฒน์  พูลช่วย อศ.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ช่างยนต์ หัวหน้าทวิภาค ี
8. นางอัญชลี  ธรรมเพชร ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  

9. นางพิกุล คงด า บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
10. นางจิรภา คงแก้ว คบ.การศึกษาประถมวัย 

 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ 

11. นายเอกชัย อนุรักษ์ อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ 
12. นางสาวสมจิตร  เกื้อมะณี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ 

 
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ 

13. นางสาวสันฑณีย์  เพชรโชติ บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

14.  น.ส.อุมาภรณ ์ ปุรินทราภบิาล บธ.บ บัญช ี

 

จนท.งานวิทยบริการฯ/
จนท.งานแนะแนว 

15. นางสาวเพ็ญศรี    รอดเข็ม ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

จนท.โครงการฯ 
16.  นางสาวศุภาพิชญ์   ฤทธิสุนทร บธ.บ.การตลาด 

 
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 

17. นางจิราพร      สมาธ ิ บธ.บแขนงวิชาการทรัพยากรมนุษย ์
 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
18. นางสาวอรฤทัย  เมืองสง บธ.บ บัญช ี

 
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ 

19. นางสาวกฤติยา  ศิลปะสมศักดิ์ บธ.บ.การตลาด 
 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาฯ 
20. นางสาวณัฐยาภรณ์  แก้วพิจิตร บช.บ.การบัญช ี

 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

21. นายสุภัทร เพชรศรี ปวส.เกษตรศาสตร์ 
 

คนงาน 
22. นายเมธี       วรรณงาม ป.6 

 
คนงาน 

23. นายสุพจน์   เทวยุรัง ม.6 
 

พนักงานขับรถยนต์ 
24. นายเรืองศักดิ์   แก้วพิจิตร ปวช. 

 
ยามรักษาการณ์ 

25. นายกิตติมศักดิ์  ชุมรอด ป.6 
 

ยามรักษาการณ์ 
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                                                                                            ข้อมูลจากงานทะเบียน 
                                                                                     ณ วันที่  10  มิถุนายน  2563 

 
 
 
 
 
 
 

2.8.1  ข้อมูลเป้าหมายนักเรยีน นักศึกษา  ระดับ ปวช.และปวส.

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

งานยานยนต์  (ปกติ) 19 14 11 44 - - - 44

งานยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - - - - - -

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

สาขางานโครงสร้าง (ปกติ) - - - - - - - -

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) - - - - - - - -

      สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

            สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์(ปกติ) - - - - - - - -

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเคร่ืองมอืกล 11 8 6 25 - - - 25

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 30 22 17 69 69

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี (ปกติ) - - - - - - - -

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ (ปกติ) 0 2 4 6 - - - 6

รวมประเภทพาณิชยกรรม 0 2 4 6 6

รวมทั้งสิ้น 30 24 21 75 75

2.8  ข้อมูลนักเรยีน  นักศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคเรยีนที ่..2...  ปีการศึกษา…2563

ประเภท/สาขาวิชา
ปวช. ปวส .

รวมทั้งสิ้น
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ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

งานยานยนต์  (ปกติ) 20 17 13 50 - - - 50

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - - 20 - 20 20

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

สาขางานโครงสร้าง - - - - - - - -

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง

สาขางานไฟฟ้าก าลัง - - - - - - - -

      สาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 20 - - 20 - - - 20

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเคร่ืองมอืกล 20 8 8 36 - - - 36

สาขาวิชาเทคโนโล ยีคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์(ทวิภาคี) - - - - 20 - 20 20

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 60 25 21 106 40 - 40 146

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี - - - - - - - -

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 20 - 4 24 - - - 24

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 20 - 4 24 - - - 24

รวม ปวช. 80 25 25 130 - - - 130

รวม ปวส . - - - - 40 - 40 40

รวมทั้งสิ้น 80 25 25 130 40 - 40 170

เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคเรียนที่ ..1...  ปีการศึกษา…2564

ประเภท/สาขาวิชา
ปวช. ปวส .

รวมทั้งสิ้น
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขางานยานยนต์  (ปกติ) 20 0 20

สาขาวิชาเทคนิคเครือ่งกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาค)ี 0 20 20

      สาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

        สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 20 0 20

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเคร่ืองมอืกล 20 0 20

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์(ทวิภาค)ี 0 20 20

รวม 60 40 100

ประเภทวิชาพานิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี 0 0 0

คอมพิวเตอรธุ์รกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 20 0 20

รวม 20 0 20

รวมทัง้สิ้น 80 40 120

2.8.2  เป้าหมายจ านวนนกัเรียน / นกัศกึษา

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ   ประจ าปีงบประมาณ 2564

ประเภท/สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทัง้สิ้น
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รุ่นที่ รุ่นที่ รุ่นที่ รุ่นที่ รวมทั้งสิ้น

3 4 1 2 ( คน )

หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

  สาขาวิชาชา่งยนต์ 30 30 30 30 120

  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 120 120 120 120 480

  สาขาวิชาชา่งเชือ่มโลหะ 20 20 20 20 80

  สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนกิส์ 80 80 80 80 320

ประเภทพาณิชยกรรม

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 30 30 30 30 120

สาขาวชิาผ้าและเครื่องแตง่กาย

   สาขางานผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 80 80 80 80 320

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

  สาขางานอาหาร – โภชนาการ 80 80 80 80 320

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

  วิชางานเสริมสวย 160 160 160 160 640

  วิชางานประดิษฐ์ 170 170 170 170 680

สาขาวชิาดนตรี

  วิชาดนตรีสากล 180 180 180 180 720

รวม 950 950 950 950 3,800

เสริมวิชาชีพ/แกนมธัยม 240

ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ(108 อาชีพ) 600

ร่วมมอืกบัหน่วยงานอ่ืน 800

รวม 1,640

รวมทัง้สิ้น 5,440

820 820

120 120

300 300

400 400

2/2563

ภาคเรยีนที่

1/2564

รวมทัง้สิ้นหลักสูตรนอกระบบอ่ืนๆ

2.8.3  เป้าหมายจ านวนนกัเรียน / นกัศกึษา

   ประจ าปีงบประมาณ 2564

ประเภท/สาขาวชิา

ภาคเรยีนที่

หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น หลักสูตรหลากหลาย และหลักสูตรเสริมวชิาชีพ

 


