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1 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

สวนที่  1 

บทนํา 

1.1.  วิสัยทัศน' พันธกิจ และเป*าหมายบริการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน' พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิสัยทัศน' 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป�นผู�นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป�นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข)งขันของประเทศ และภูมิภาค 

ภารกิจ 

 จัดและส)งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝ-กอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป�นเลิศทาง
วิชาชีพ 

พันธกิจ 

 1. จัดและส)งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู)สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให�ท่ัวถึง ต)อเนื่อง เสมอภาค และเป�นธรรม 
 4. เป�นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝ:มือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
 ประเทศ 
 5. สร�างเครือข)ายความร)วมมือให�ทุกภาคส)วนมีส)วนร)วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
 ฝ-กอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร�างนวัตกรรม จัดการองค=ความรู�เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส)งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป�นเลิศ ม่ันคง และก�าวหน�าในวิชาชีพ 
อํานาจหน2าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1. จัดทําข�อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 3. กําหนดหลักเกณฑ=และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
 5. ส)งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ= ละ
 รูปแบบความร)วมมือกับหน)วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
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2 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

7. จัดระบบ ส)งเสริม และประสานงานเครือข)ายข�อมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช�ในการอาชีวศึกษาและฝ-กอบรมวิชาชีพ 
8. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป�นอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ยุทธศาสตร' ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาป�งบประมาณ 2559 
 1. ยกระดับคุณภาพผู�เรียนเข�าสู)มาตรฐานสากล 
 2 .เพ่ิมปริมาณผู�เรียนสายอาชีพให�เพียงพอต)อความต�องการของประเทศ 
 3. ส)งเสริมการมีส)วนร)วมจากทุกภาคส)วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให�มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช�หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

 1. ส)งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2. สร�างผู�เรียนให�มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3. ยกระดับทักษะฝ:มืออาชีพ 
 4. ผลิตและพัฒนากําลังคน 
 5. ส)งเสริมเส�นทางอาชีพ 
 6. สร�างเครือข)ายความร)วมมือในประเทศ 
 7. สร�างเครือข)ายความร)วมมือในต)างประเทศ 
 8. สร�างความร)วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
          9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  
ข2อบัญญัติสูความสําเร็จ 

 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจํา 
  นําภาพลักษณ=ท่ีดี                     ใช�เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข)าย                      ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน�าท่ีด�วยความมุ)งม่ัน            หม่ันพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห�องเรียนสมํ่าเสมอท่ัวหน�า   พัฒนาบุคลากรสู)ความสําเร็จ" 
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1.  ใช�เวลาส)วนใหญ)ในสถานศึกษา 
 2.  พัฒนาครูและองค=กร 
 3.  เน�นสอนระบบทวิภาคี 
 4.  นําสิ่งดีดีสู)สังคม 
 5.  เร)งระดมเรื่องภาพลักษณ= 
 6.  สร�างคุณภาพเชิงประจักษ=สู)นักศึกษา 
 7.  พัฒนาโดยใช�(นวัตกรรม)เทคโนโลยี 
 8.  ต�องมีหลักธรรมาภิบาล 
 9.  เน�นทํางานประสานชุมชน 
 10. เร)งรณรงค=สร�างเครือข)ายความร)วมมือ 
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4 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ  2559 

2.  นโยบายของรัฐบาล  11  ด2าน 

1.  การปกปLองเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย= 
2.  การรักษาความม่ันคงของประเทศ 
3.  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร�างโอกาสการเช�าถึงบริการของรัฐ 
4.  การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 
6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7.  การส)งเสริมบทบาทและใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8.  การพัฒนาและส)งเสริมการใช�ประโยชน=จากวิทยาศาสตร= เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม 
9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร�างสมดุลระหว)างการอนุรักษ=กับการใช�ประโยชน=อย)าง
ยั่งยืน 
10.  การส)งเสริมการบริหารราชการแผ)นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปLองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11.  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
                              คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย=  
2.  ซ่ือสัตย= เสียสละ อดทน มีอุดมการณ=ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส)วนรวม  
3.  กตัญOูต)อพ)อแม) ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย=  
4.  ใฝPหาความรู� หม่ันศึกษาเล)าเรียนท้ังทางตรง และทางอ�อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย= หวังดีต)อผู�อ่ืน เผื่อแผ)และแบ)งปQน  
7.  เข�าใจเรียนรู�การเป�นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป�นประมุขท่ีถูกต�อง  
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ)  
9.  มีสติรู�ตัว รู�คิด รู�ทํา รู�ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว  
10. รู�จักดํารงตนอยู)โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว 
รู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเป�น มีไว�พอกินพอใช� ถ�าเหลือก็แจกจ)ายจําหน)าย และพร�อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมี
ความพร�อม เม่ือมีภูมิคุ�มกันท่ีดี  
11. มีความเข�มแข็งท้ังร)างกาย และจิตใจ ไม)ยอมแพ�ต)ออํานาจฝPายตํ่าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 
ต)อบาปตามหลักของศาสนา  
12. คํานึงถึงผลประโยชน=ของส)วนรวม และของชาติมากกว)าผลประโยชน=ของตนเอง 
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2.1  นโยบายด2านการศึกษาของรัฐบาล 

ข2อท่ี  4  การศึกษาและเรียนรู2 การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

รัฐบาลจะนําการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร=  และความเป�น
ไทยมาใช�สาร�างสังคมให�เข�มแข็งอย)างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู)กัน  ดังนี้ 

4.1  จัดให�มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�  โดยให�ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร�อมกัน  เพ่ือสร�างคุณภาพของคนไทยให�สามารถเรียนรู�  พัฒนาตนได�เต็มตาม
ศักยภาพ  ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได�โดยมีความใฝPรู�และทักษะท่ีเหมาะสม  เป�นคนดีมีคุณธรรมสร�าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู� โดยเน�นการเรียนรู�เพ่ือสร�างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี  ลดความเหลื่อมล้ํา  และพัฒนา
กําลังคนให�เป�นท่ีต�องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  ท้ังในด�านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2  ในระยะเฉพาะหน�า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให�สอดคล�องกับ
ความจําเป�นของผู�เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา  และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู�ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให�มีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก)ผู�ยากจนหรือด�อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให�เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให�
มีคูปองการศึกษาเป�นแนวทางหนึ่ง 

4.3  ให�องค=กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค=กรปกครองส)วนท�องถ่ิน  และประชาชนท่ัวไป   
มีโอกาสร)วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  และร)วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�  กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู)สถานศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค=กรปกครองส)วนท�องถ่ินตาม
ศักยภาพและความพร�อม โดยให�สถานศึกษาสามารถเป�นนิติบุคคลและบริหารจัดการได�อย)างอิสระและ
คล)องตัวข้ึน 

4.4  พัฒนาทุกช)วงวัยโดนส)งเสริมการเรียนรู)ตลอดชีวิต  เพ่ือให�สามารถมีความรู�และทักษะใหม)ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได�หลากหลายตามแนวโน�มการจ�างงานในอนาคต  ปรับกระบวนการเรียนรู�และ
หลักสูตรให�เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู�และคุณธรรมเข�าด�วยกันเพ่ือให�เอ้ือต)อการพัฒนา
ผู�เรียนท้ังในด�านความรู�  ทักษะ  การใฝPเรียนรู�  การแก�ปQญหา  การรับฟQงความเห็นผู�อ่ืน  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และความเป�นพลเมืองดี  โดยเน�นความร)วมมือระหว)างผู�เก่ียวข�องท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5  ส)งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร�างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ท�องถ่ินท่ีมีความต�องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให�เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป�นครู  เน�นครูผู�สอน
ให�มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช�ในการเรียนการสอน  เพ่ือ
เป�นเครื่องมือช)วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู�ด�วยตนเอง  เช)น การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส=  
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เป�นต�น  รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท�อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู�เรียนเป�นสําคัญ 

4.7  ทะนุบํารุงและอุปถัมภ=พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให�องค=กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝQงคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร�างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท=ในสังคมไทยอย)างยั่นยืน  และมีส)วนร)วมในการพัฒนาสังคมตามความพร�อม 

4.8  อนุรักษ=  ฟUVนฟู  และเผยแพร)มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  ภูมิปQญญาท�องถ่ิน  
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือการเรียนรู�  สร�างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร=และ
ความเป�นไทย  นําไปสู)การสร�างความสัมพันธ=อันดีในระดับประชาชน  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาพ  และระดับ
นานาชาติ  ตลอดจนเพ่ิมมูลค)าทางเศรษฐกิจให�แก)ประเทศ 

4.9  สนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต)างประเทศ  วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป�นส)วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10  ปลูกฝQงค)านิยมและจิตสํานึกท่ีดี  รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพ่ือเปWดพ้ืนท่ีสาธารณะ
ให�เยาวชนและประชาชนได�มีโอกาสแสดงออกอย)างสร�างสรรค= 
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3.  นโยบายด2านการศึกษา 
ของพลเอก ดาว'พงษ' รัตนสุวรรณ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

1. กระแสพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว 
  “ให�ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
  “ให�ครูสอนเด็กให�มีน้ําใจต)อเพ่ือน ไม)ให�แข)งขันกัน แต)ให�แข)งกับตัวเอง ให�เด็กท่ีเรียนเก)งกว)า ช)วยสอน
 เพ่ือนท่ีเรียนช�ากว)า” 
  “ให�ครูจัดกิจกรรมให�เด็กทําร)วมกัน เพ่ือให�เห็นคุณค)าของความสามัคคี” 
 2. นโยบายนายกรัฐมนตรี 
 1) ทําให�เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให�มากท่ีสุด ท่ีเหลือส)งต)อให�รัฐบาลต)อไป 
 2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได�คนมีคุณภาพ 
 3) ปรับ ลดภาระงานท่ีไม)จําเป�นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
 4) เร)งปรับหลักสูตร/ตําราแต)ละกลุ)มให�เหมาะสม การพิมพ=ตําราต�องคุ�มราคา 
 5) ผลิตคนให�ทันกับความต�องการของประเทศ จบแล�วต�องมีงานทํา เข�าทํางาน AEC ให�ทันป:นี้ ช)วย
แก�ไขปQญหาว)างงาน และปQญหาสังคมได� 
 6) ปรับหลักสูตร ทําให�เด็ก ครู ผู�ปกครองมีความสุข 
 7) ใช�สื่อการสอน กระตุ�นผู�เรียนเพ่ือสร�างแรงจูงใจในการเรียนรู�กับเด็ก 
 8) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให�ท่ัวถึง เท)าเทียม และมีคุณภาพ 
 9) นําระบบ ICT เข�ามาใช�จัดการเรียนรู�อย)างเป�นรูปธรรมและกว�างขวาง 
 10) เรียนไม)ใช)เพ่ือสอบ แต)เรียนให�ได�ทักษะชีวิต อยู)ในยุคโลกไร�พรมแดน 

 
นโยบายด2านการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

1. การเปลี่ยนค)านิยมอาชีวะของผู�ปกครองและนักเรียนให�หันมาเข�าสู)ระบบอาชีวะมากยิ่งข้ึน 
 - ทวิศึกษา เป�นการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร)วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส)งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จบแล�วได�วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได� 
 - ความร)วมมือกับสถานประกอบการ เป�นการจัดการศึกษาระหว)างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ)งเน�นให�นักศึกษาได�ฝ-กปฏิบัติจริงและเม่ือจบการศึกษาแล�ว สามารถประกอบอาชีพได�ทันที 
 - การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพ่ือสร�างความปลอดภัย 
 - ให�ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย)างท่ัวถึง 
 - ให�โอกาสนักศึกษาเข�าฝ-กงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป�นการสร�างนิสัยในการรักการประกอบ
 อาชีพ การตรงต)อเวลา ความอดทน ความม่ันใจตนเอง และมองถึงอนาคตข�างหน�า 
2. การทําให�วิทยาลัยอาชีวะมีความเป�นเลิศเฉพาะด�าน 
 - ให�มีการจัดการศึกษาทางด�านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร= 
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 - การจัดการศึกษาด�านปWโตรเคมี 
 - การท)องเท่ียว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก= 
 - การจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด�านสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เช)น การเปWดสอน
 หลักสูตรเก่ียวกับระบบราง หลักสูตรการซ)อมแซมยุทโธปกรณ= และหลักสูตรเก่ียวกับการบิน 
3. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล 
 - การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร)วมมือกับกลุ)มประเทศอาเซียน รวมท้ังจีน ญ่ีปุPน เกาหลี และยุโรป
 บางประเทศ ได�แก) อังกฤษ เดนมาร=ก เยอรมัน 
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4.  ยุทธศาสตร'และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร'ท่ี 1 :  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการขับเคล่ือน 

1.1  ศึกษา วิเคราะห= วิจัยแนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 
  1.2  จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การเรียนการสอนโดยสอดคล�อง
แทรกท้ังในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน เพ่ือให�เกิดการพัฒนาตามลําดับ
อย)างเป�นระบบ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาการเรียนรู�ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถนําไปประยุกต=ใช�นําไป
ขยายผลสู)ครอบครัว และชุมชนเพ่ือให�เกิดประโยชน=ต)อสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร'ท่ี 2 :  การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการขับเคล่ือน 

 2.1  อบรมสัมมนาผู�บริหารการศึกษาให�เกิดความรู� ความเข�าใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช�ในการบริหารจัดการได�อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.1  อบรมและพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษา ข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให�สามารถนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู)การบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร'ท่ี 3  : การขยายผลและการพัฒนาเครือขาย 

แนวทางการขับเคล่ือน 

 3.1  ให�สถานศึกษาท่ีเป�นแบบอย)างช)วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดท่ีเข�าร)วม
โครงการอย)างน�อย 1 : 10 แห)ง ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู)การบริหารการ
จัดการและการเรียนการสอน 

 3.2  จัดให�มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และส)งเสริมสนับสนุน การประสานการดําเนินงานของ
เครือข)าย 

 3.3  จัดทําระบบข�อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข)ายกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
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ยุทธศาสตร'ท่ี 4  : การเผยแพรประชาสัมพันธ' 

แนวทางการขับเคล่ือน 

 4.1  เผยแพร)การประยุกต=ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดทําสื่อรูปแบบ
ต)างๆ ประชาสัมพันธ=เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ท้ังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน)วยงาน องค=กรต)างๆ ท่ีสนใจ 

 4.2  เผยแพร)ข�อมูลข)าวสาร ความก�าวหน�าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร'ท่ี 5 :  การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการขับเคล่ือน 

 5.1  จัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาคหรือ
ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให�คณะกรรมการมีหน�าท่ีติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 5.2  กําหนดรูปแบบแนวทาง เครื่องมือและคู)มือในการติดตามและประเมินผล 

 5.3  ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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5.  ยุทธศาสตร'จังหวัดพัทลุง 
 
วิสัยทัศน' 
 “เมืองเกษตรยั่งยืน  ท)องเท่ียวเชิงอนุรักษ=  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

พันธกิจ 

1.  พัฒนาการเกษตรให�มีความก�าวหน�าและยั่งยืน เป�นรายได�หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด  
2.  ส)งเสริมและพัฒนาการท)องเท่ียวเชิงอนุรักษ=  
3.  เสริมสร�างความอุดมสมบูรณ=ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม  
4.  พัฒนาคนให�มีคุณภาพ พร�อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ)น ชุมชนเข�มแข็ง พ่ึงพาตนเองได� 

ประเด็นยุทธศาสตร' 

1.  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต)อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ=ชุมชน
และท�องถ่ิน 

2.  พัฒนาการท)องเท่ียวเชิงอนุรักษ= 

3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 

4.  การพัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 

5.  เสริมสร�างการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 1:  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ'ชุมชนและท2องถ่ิน 

1.1   เพ่ิมคุณค)าผลผลิต และรายได�ทางด�านการเกษตร  อุตสาหกรรมต)อเนื่องจากการเกษตรและ        
                  ผลิตภัณฑ=ชุมชนและท�องถ่ิน   

ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 2:   พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ' 
   2.1  การท)องเท่ียวเชิงอนุรักษ=  ท่ีมีมาตรฐานภายใต�การมีส)วนร)วมและสร�างรายได�ท่ียั่งยืนสู)ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 3 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อมท่ีย่ังยืน 

    3.1  คงความอุดมสมบูรณ=ของทรัพยากรธรรมชาติภายใต�สิ่งแวดล�อมท่ีดี  โดยการมีส)วนร)วมของ  
                 เอกชน  ชุมชน  และท�องถ่ิน 

 3.2  การจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือการใช�ประโยชน=ของประชาชนอย)างเหมาะสมและเป�นธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 4 :  การพัฒนาคนและสังคมให2มีคุณภาพ 
   4.1  คนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพ  ศักยภาพ  ความสามารถในการแข)งขัน  รู�เท)าทันการ   
                 เปลี่ยนแปลง สู)สังคมฐานความรู� 

 4.2  ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ= ในทุกมิติและได�รับบริการทางการแพทย=และสาธารณสุขท่ีมี   
                 คุณภาพ 

 4.3  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ครัวเรือนยากจน  และผู�ด�วยโอกาส  มีหลักประกันด�านความม่ันคงในชีวิต    
                 และมีศักด์ิศรีของความเป�นมนุษย= 

 4.4  ครอบครัวอบอุ)น  ชุมชนเข�มแข็ง  มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน  และพ่ึงตนเองได� 
                 อย)างยั่งยืน  ควบคู)กับการสืบสาน  อนุรักษ=  วัฒนธรรมและภูมิปQญญาท�องถ่ิน 

 4.5  สังคมมีความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน  ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดมี 
                 สภาพแวดล�อมท่ีดี  ไปสู)สังคมสงบสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 5 :  เสริมสร2างการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี 

5.1   บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใช�พัฒนางานได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

5.2   ทุกบุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน�าท่ีอย)างถูกต�อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 

5.3   การเปWดเผยข�อมูลข)าวสารต)อสังคมอย)างถูกต�องและเข�าถึงได�โดยสะดวก 

5.4   ประชาชนมีส)วนร)วมรับรู�  ร)วมคิด  ร)วมทํา  ร)วมรับผดิชอบ  และได�รับบริการท่ีดีมีคุณภาพ 

5.5   ทุกภาคส)วนมีความรับผิดชอบต)อสังคมและปฏิบัติหน�าท่ีโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ 
                  ของประชาชน 

5.6   ส)วนราชการมีการบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัด  อย)างคุ�มค)าเกิดประโยชน=สูงสุด 
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สวนที่  2 

ข2อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

2.1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน'  พันธกิจ  ยุทธศาสตร' 

ปรัชญา  วิชาดี  มีอนามัย  ใฝPประหยัด  รักคุณธรรม 
 
วิสัยทัศน' 

มุ)งม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝ-กอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สู)มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

1.  จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก)ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.  จัดการศึกษาโดยมุ)งเน�นความเป�นเลิศทางวิชาชีพระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป�น   
            ผู�ประกอบการและตอบสนองความต�องการของตลาดแรงงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
              สอดคล�องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต�แนวคิด    
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู)สังคม 

เป*าประสงค' 

 1.   ผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 
2.  การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต�องการของสถานประกอบการ    

                หรือประชาคมอาเซียน 
          3.  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 

4.  การบริหารวิชาการและวิชาชีพสู)สังคม ชุมชนท�องถ่ินท่ีได�รับการพัฒนาและส)งเสริมได�           
                 มาตรฐานสากล 

5.  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ=งานสร�างสรรค= การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได�รับการส)งเสริม    
               พัฒนาให�มีคุณภาพและมาตรฐาน 

    6.  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและเสริมสร�างเป�นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 
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7.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเป�นเลิศ 

8.  การบริหารจัดการการฝ-กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพัฒนามีความเป�นเลิศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร' 

  1.  ปฏิรูปด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.  ปฏิรูปด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.  ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4.  ปฏิรูปด�านการบริการและวิชาชีพ 
  5.  สนับสนุนส)งเสริมการพัฒนาและสร�างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานสร�างสรรค= การ 

         ประกอบอาชีพอิสระ  และงานวิจัย 
  6.  สนับสนุนส)งเสริมการปลูกฝQงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป�นพลเมืองไทยและพลโลก 
  7.  ส)งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.  ปฏิรูปการจัดการฝ-กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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2.2  จุดเน2นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเดน 
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2.3.  ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

ลําดับท่ี ป�การศึกษา ผลงานดีเดน 

1 2555 รางวัลมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง กลุ)มจังหวัด  สตูล พัทลุง สงขลา 

2 2555 รางวัลชนะเลิศ  การประกวดกระทงขนาดใหญ) ประเภทสวยงาม ระดับจังหวัด 

3 2555 เป�นโรงเรียนส)งเสริมการอ)าน 11 th Nanmeebooks Reading Glub 

4 2555 รางวัลรองชนะเลิศท่ี  2 ในการแข)งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

    ประเภทการประกวดเล)านิทาน ระดับภาค ภาคใต� 

5 2555 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข)งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

     การประกวดร�องเพลงประเภทเพลงสากลชายระดับภาคใต� 

6 2555 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข)งขันทักษะ วิชาชีพ ประเภททักษะ 

    การประกอบอาหาร การทําผัดไทย กุ�งสด ระดับภาคใต� 

7 2555 รางวัลชนะเลิศ ในการแข)งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดเล)านิทาน 

    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

8 2556 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง มวยสมัครเล)น (นายยุรนันท=  นิ่มมา) 

9 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขางานสีรถยนต= จากสถาบันพัฒนาฝ:มือ 

    แรงงานภาค 12 จ. สงขลา (นายนันทวัฒน= นาคะมาโน) 

10 2556 รางวัล ห�องสมุดอาชีวศึกษา ขนาดเล็กดีเด)น จากสมาคมห�องสมุดแห)งประ 

    เทศไทยในพระราชูปถัมภ= สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

11 2556 รางวัล หน)วยมาตรฐานดีเด)น ขนาดเล็ก ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

12 2556 รางวัลกลุ)มลูกเสือชายดีเด)น งานชุมนุม ลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ครั้งท่ี 17 ณ ค)ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุร ี

13 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด กระทงขนาดใหญ) ประเภทสวยงาม 

14 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด พวงมาลา ประเภทสวยงาม 

15 2556 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ในการแข)งขัน 

ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต� 

16 2556 รางวัลเหรียญทอง ประเภททักษะประกอบอาหาร การทําต�มยํากุ�ง (น้ําข�น) 

    ในการแข)งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต� 
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ลําดับท่ี ป�การศึกษา ผลงานดีเดน 

17 2556 รับโล)ประกาศเกียรติคุณ การปฏิบัติงาน ศูนย=กําลังคนอาชีวศึกษา 

    ระดับดีมาก (ร�อยละ 100 ) 

18 2556 รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ= (OTOP) ระดับจังหวัด "ข�าวสังหยดรสค่ัวกลิ้ง 

    เพ่ือสุขภาพ" 

19 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทยสมัครเล)น 57 กก. 

    กีฬาอาชีวเกมส=ภาคใต� จ. สตูล (นายปWยะพงศ=  ทองจินดา) 

20 2556 รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล)น รุ)นเฟเธอร=เวท   
 การแข)งขันกีฬาอาชีวะเกมส= ระดับภาค ภาคใต�  ครั้งท่ี  11  (นายปWยะพงศ=  
ทองจินดา) 

21 2556 
รับรางวัลห�องสมุดอาชีวศึกษาขนาดเล็กดีเด)น ประจําป: 2556 จากสมาคม
ห�องสมุด 

แห)งประเทศไทย 

22 2557 
วิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง เป�นสถานศึกษาท่ีได�จัดกระบวนการเรียนรู�เพศวิถี
ศึกษา 

ในโครงการ ก�าวย)างอย)างเข�าใจ 

23 2557 ผ)านเกณฑ= การประเมินเพ่ือคัดเลือกเป�นสถานศึกษาต�นแบบ ระดับภาค ภาคใต� 

อยู)ในระดับดี  โครงการสร�างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 

24 2557 
ได�รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  1  มวลไทยสมัครเล)น รุ)น เฟเธอร=เวท การ
แข)งขันกีฬา 

อาชีวะเกมส= ระดับภาค ภาคใต� ครั้งท่ี  12  ชุมพรเกมส= (นายยุรนันท= นิ่มมา) 
25 2557 นางเบญจมาศ  ศิริรัตน=  ได�รับรางวัลบุคคลดีเด)น ด�านบรรณารักษ=ศาสตร=และ

สารสนเทศศาสตร=  ประจําป:  2557 จากสมาคมห�องสมุดแห)งประเทศไทย 
26 2557 ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข)งขันทักษะการประกอบอาหาร ระดับ ภาคใต� 

ประจําป:การศึกษา  2557 
27 2557 ได�รับรางวัลมหาชนในการแข)งขันวิชาชีพการประกอบอาหาร “หอหมกปลา

อินทรี”  ระดับภาคใต�  ประจําป:การศึกษา  2557 
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ลําดับท่ี ป�การศึกษา ผลงานดีเดน 
28 2557 ได�รับรางวัล ชมเชย อันดับ  2  สิ่งประดิษฐ=ประเภทท่ี  3  สิ่งประดิษฐ=ประเภท

ผลิตภัณฑ=สําเร็จรูป ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต� ประจําป:การศึกษา  2557 

29 2557 ได�รับรางวัลองค=การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ป:การศึกษา 2557 

30 2557 ได�รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ=ประเภทท่ี  2  สิ่งประดิษฐ=ด�าน
ประกอบอาชีพมหกรรม “สุดยอดวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ)นใหม) ระดับภาค ภาคใต� ประจําป:การศึกษา  
2557 

31 2557 ได�รับรางวัลห�องสมุดอาชีวศึกษาขนาดเล็กดีเด)น 

32 2557 ได�รับรางวัลชนะเลิศ   สิ่งประดิษฐ=ประเภทท่ี  8   “สิ่งประดิษฐ=ด�าน
เทคโนโลยีการเกษตร”การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ)นใหม)   ระดับภาค 
ภาคใต� ประจําป:การศึกษา  2557 (เครื่องมือเก็บมังคุด) 

33 2557 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ=ประเภทท่ี  2   “สิ่งประดิษฐ=
ด�านการประกอบอาชีพ ”การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ)นใหม)  ระดับภาค 
ภาคใต� ประจําป:การศึกษา  2557 (เครื่องเข�ามุมกรอบรูป) 

34 2557 ได�รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ=ประเภทท่ี  3   “สิ่งประดิษฐ=ด�าน
ผลิตภัณฑ=สําเร็จรูป”  การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ)นใหม)  ระดับภาค 
ภาคใต� ประจําป:การศึกษา  2557 (สบูสมุนไพรตาน) 

35 2557 ได�รับรางวัลเหรียญทอง  ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาคใต�  
ประจําป:การศึกษา  2557 

36 2558 ได�รับคัดเลือกเป�นสถานศึกษาต�นแบบ ระดับภาค ในโครงการเสริมสร�าง
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา 
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2.4.  กลยุทธ'และมาตรการ  ของสถานศึกษา 

1.  พัฒนาสมรรถนะครู และผู�เรียน 
2.  ปรับปรุงระบบติดตามผู�เรียน 
3.  สร�างเครื่องมือประเมิน 
4.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
5.  ปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  พัฒนาระบบการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
7.  เตรียมความพร�อมผู�เรียน เพ่ือ V-NET 
8.  พัฒนาสมรรถนะผู�เรียนด�านภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
9.  สร�างเครือข)ายความร)วมมือระหว)างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
10.  สร�างงานสร�างรายได� 
11.  พัฒนาลักษณะท่ีพึงประสงค= 
12.  พัฒนาสื่อการเรียนรู�ด�วยตนเองและบททดสอบมาตรฐานรายวิชาตามระดับหลักสูตร 
13.  พัฒนาสมรรถนะครูด�านการทดสอบและการประเมินการเทียบโอน 
14.  พัฒนาระบบนิเทศติดตาม 
15.  พัฒนาระบบการวัดผล 
16.  พัฒนาระบบการฝ-กงาน 
17.  ส)งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
18.  จัดทําแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัตลักษณ=ของสถานศึกษา 
19.  พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู�นําของสถานศึกษา 
20.  พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
21.  จัดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
22.  สร�างกลไกและวางระบบดูแลให�คําปรึกษาช)วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
23.  ช)วยเหลือให�คําปรึกษาการหารายได�ระหว)างเรียนและทุนการศึกษา 
24.  พัฒนาสภาพแวดล�อมภูมิทัศน=ของสถานศึกษา 
25.  พัฒนาอาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝ-กงาน ศูนย=วิทยบริการของสถานศึกษา 
26.  เร)งจัดหาวัสดุ  อุปกรณ=  ครุภัณฑ=และคอมพิวเตอร= 
27.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
28.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร)วมกับเครือข)าย 
29.  บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล�องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
30.  ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข)ายในประเทศและต)างประเทศ 
31.  ศึกษาความต�องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
32.  สนับสนุนจัดหาวัสดุในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให�กับชุมชน 
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33.  ร)วมมือกับเครือข)ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให�กับชุมชน 
34.  จัดหาครูภูมิปQญญาท�องถ่ินประจําศูนย=อบรมอาชีพ 
35.  สร�างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ=  และงานวิจัย 
36.  ร)วมกับเครือข)าย พัฒนางานสร�างสรรค= และการประกอบอาชีพอิสระ 
37.  ถ)ายทอดองค=ความรู� นวัตกรรม เทคโนโลยีสู)ชุมชน 
38.  ปลูกจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูล พระมหากษัตริย=และส)งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย=ทรงเป�นประมุข 
39.  ปลูกจิตสํานึกด�านการอนุรักษ=สิ่งแวดล�อม 
40.  ส)งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 
41.  ปลูกฝQงจิตสํานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
42.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
43.  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาท่ีมุ)งคุณภาพตามมาตรฐานโดยการมีส)วนร)วมของผู�ท่ีมีส)วนได�
ส)วนเสีย 
44.  จัดทําเครื่องมือในการรวบรวมข�อมูลแต)ละตัวบ)งชี้ 
45.  บริหารจัดการข�อมูลแต)ละตัวบ)งชี้ 
46.  จัดทําทะเบียนครูภูมิปQญญา 
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2.5.  ประวัติ  ความเปIนมา  และข2อมูลด2านอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 

1.  ประวัติ  ความเป�นมา  ของวิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง  ตามหลักฐานท่ีปรากฏว)าต้ังแต)   พ.ศ.2527  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง  ได�สํารวจความต�องการของประชาชนและได�เป�นผู�ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช)างพัทลุง    ซ่ึงความพยายามได�บรรลุเปLาหมายเม่ือได�รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี   30   มกราคม  2530    ให�จัดต้ังโรงเรียนสารพัดช)างพัทลุง    ได�ต้ังแต)  1 ตุลาคม  2529  
เป�นต�นไป  และ  นายมารุต  บุนนาค  รัฐมนตรีว)าการกระทรวงศึกษาธิการเป�นผู�ลงนามในการประกาศจัดต้ัง
โรงเรียนดังกล)าว  นับเป�นโรงเรียนสารพัดช)างแห)ง ท่ี  25  ของประเทศไทย  ในการพิจารณาท่ี 
ท่ีเหมาะสมสําหรับก)อสร�างโรงเรียนสารพัดช)างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได�จัดต้ังกรรมการในระดับจังหวัด
และกรมข้ึน  2  ชุดจากการประชุมร)วมของคณะกรรมการท้ัง  2  ชุด ซ่ึงได�ร)วมพิจารณาเม่ือวันท่ี 18  
กุมภาพันธ=  2530  โดยมี  ท)านรองอธิบดีบุญเทียม   เจริญยิ่ง   เป�นประธานท่ีประชุมมีมติว)าท่ีดินท่ีเป�นส)วน
หนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในปQจจุบัน  หรือท่ีเรียกว)า  บริเวณโรงเรียนการช)างสตรีเดิม  เป�นสถานท่ีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสร�างเป�นโรงเรียนสารพัดช)างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี้ 

1.  สามารถจัดต้ังในป:  2530  ซ่ึงเป�นการสร�างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในป:ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู)หัวมีพระชนมายุครบ  5  รอบ 
  2.  เป�นโรงเรียนท่ีตั้งอยู)ในย)านชุมชน  ผู�เรียนไปมาสะดวกประหยัดค)าใช�จ)าย 

3.  ใช�งบประมาณในการจัดต้ังน�อยในการเริ่มต�นเปWดทําการสอน 
 ต)อมากรมอาชีวศึกษาได�มอบหมายให�  นายจําเพาะ    ปุรินทราภิบาล  อาจารย=  2  ระดับ  7  
 จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป�นผู�ประสานงานทําหน�าท่ีเป�นอาจารย=ใหญ)โรงเรียนสารัดช)างพัทลุง  เม่ือวันท่ี  7  
เมษายน  2530  ซ่ึงได�ดําเนินการโดยใช�อาคารกุมารีปราโมทย=  เป�นสํานักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรม
มีคําสั่งให�ครูมาช)วยราชการ   8   คน  ซ่ึงในป:การศึกษา  2530  ได�เปWดสอนนักเรียนรุ)นท่ี  1  ซ่ึงเปWดเรียนเม่ือ
วันท่ี  1   กรกฎาคม   2530  สามารถเปWดรับนักเรียน  นักศึกษาได�  5  แผนกวิชา  คือ 
  �  แผนกวิชาช)างไฟฟLา 
  �  แผนกวิชาช)างซ)อมเครื่องยนต=มอเตอร=ไซค= 
  �  แผนกวิชาช)างตัดเสื้อสตรี 

�  แผนกวิชาพิมพ=ดีด 
  �  แผนกวิชาเสริมสวย 

ท้ังนี้  5  แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข�าเรียนได�ถึง  247  คน  ซ่ึงเป�นข�อมูลแสดงให�เห็นว)า 
มีผู�สนใจสมัครเรียนเป�นจํานวนมาก 
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 สําหรับด�านงบประมาณค)าท่ีดินและสิ่งก)อสร�างในป:งบประมาณ  2530  ทางโรงเรียนสารพัดช)าง
พัทลุงได�รับเงินยอดนี้ท้ังสิ้น  3,000,000  บาท  และจะได�รับเพ่ิมเติมป:  2531  อีกเป�นเงิน  11,284,000  
บาท  ทางกรมอาชีวศึกษาได�ดําเนินการเปWดซองประมูล เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  2530  โดยมีรายการก)อสร�าง
รวมท้ังสิ้น  5รายการ คือ 

  1.  อาคาร  4  ชั้น     2   หลัง 
  2.  โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 
  3.  บ�านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 
  4.  ประตูรั้ว  และถนนคสล. 
  5.  เสาธง    1    หน)วย 
 
2.  ข�อมูลด�านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    PHATTHALUNG  POLYTECHNIC  COLLEGE 
  ท่ีตั้ง     เลขท่ี  5 ถนนช)วยทุกขราษฎร=   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย=  93000 
 โทรศัพท=  โทร  074 – 614046 
 โทรสาร   โทร  074 – 611640 
 เว็บไซต=   http://www.ptlpoly.ac.th 
 อีเมล   Ptlpoly_Sarabun@yahoo.com 
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เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
  4  ไร)  3  งาน 
  มีอาคาร  รวมท้ังสิ้น  .......13.........หลัง มีหลังท้ังสิ้น.....104.......ห�อง  ได�แก) 
 
1.  อาคารเรียนและฝ-กงาน  2 ชั้น  จํานวน......1.......หลัง......4..........ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2552 

2.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น  จํานวน......1.........หลัง......6............ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2525 

3.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จํานวน.......1.........หลัง......12.........ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2530 

4.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน.......1.........หลัง.......17........ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2530 

5.  หอประชุมและโรงอาหารชั้นเดียว  จํานวน.......1.........หลัง........4.........ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2530 

6.  อาคารบ�านพักครู 4 ชั้น   จํานวน........1........หลัง........16.......ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2530 

7.  บ�านพักข�าราชการระดับ 7-8   จํานวน.........1.......หลัง.........5........ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2532 

8.  ห�องสุขารวม 1 หน)วย 8 ยูนิต  จํานวน.........1.......หลัง..........8.......ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2532 

9.  อาคารพักครู 4 ชั้น ขนาด 14 ยูนิต จํานวน.........1.......หลัง..........14.....ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2537 

10. บ�านพักคนงานภารโรง 1 หน)วย 4 ยูนิต จํานวน.........2.......หลัง..........4.......ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ  2537 

11. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จํานวน.........1.......หลัง...........10...ห�อง   สร�างเม่ือป:  พ.ศ.  2547 

12.  อาคารวิทยบริการและห�องสมุด จํานวน.........1.......หลัง............4......ห�อง สร�างเม่ือป:  พ.ศ.  2550

  

สีประจําวิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง  คือ สีม�วง 

  สีม)วง หมายถึง ความรู�และความสําเร็จ 

ต�นไม�ประจําวิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง คือ ต�นหางนกยูง 
  ต�นหางนกยูง แสดงถึงการให�ความรู�ทักษะโดยไม)เลือกเหมือนหางนกยูงท่ีแผ)ก่ิงก�านร)มใบ 
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2.6.  แผนภูมิโครงสร2างการบริหาร 
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2.7. ข2อมูลบุคลากร 
วิทยาลัย สารพัดชางพัทลุง  

 
1.  อัตรากําลัง ป: 2559  ข�อมูล ณ วันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558 

       ผู�ให�ข�อมูล    นางรัชดา    รอดเนียม 
  
  อัตรากําลังของ วิทยาลัยสารพัดช)างพัทลุง  มีบุคลากรท้ังสิ้น  55   คน 
  

ก. ข�าราชการ 31  คน 
1. ผู�บริหาร   4 คน 
2. ข�าราชการครู  27 คน 
3. ข�าราชการพลเรือน  - คน 

ข. ลูกจ�างประจํา   8 คน 
1. ทําหน�าท่ีสอน  2 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน  6 คน 

ค. พนักงานราชการ   1 คน 
1. ทําหน�าท่ีสอน  1 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

ง. ลูกจ�างชั่วคราว   15 คน 
1. ทําหน�าท่ีสอน  - คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน  15 คน 

จ. มีข�าราชการ/ลูกจ�าง มาช)วยราชการ  -  คน 
ฉ. มีข�าราชการ/ลูกจ�าง ไปช)วยราชการท่ีอ่ืน  -  คน 
ช. มีอัตราว)าง ไม)มีคนครอง    4  คน 

1. ข�าราชการ     4  คน 
2. ลูกจ�างประจํา   -  คน  
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2.  ข2อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา  55 คน 
ก. ครูผู2สอน    ข.เจ2าหน2าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 

- ตํ่ากว)า ม.6                      - คน  3 คน 3 คน 

- ปวช./ม.6 - คน  3 คน 3 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี                    1 คน  3 คน 4 คน 

- ปริญญาตรี                         24 คน  12 คน 36 คน 

- ปริญญาโท 9 คน  - คน 9 คน 

- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม 34 คน รวม 21 คน 55 คน 
 
  
   3. ข2อมูลลูกจ2างช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจ2าง 
 

ก. ครูผู2สอน    ข.เจ2าหน2าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 - จ�างด�วยงบบุคลากร - คน  - คน - คน 

 - จ�างด�วยงบดําเนินงาน - คน  6 คน 6 คน 

 - จ�างด�วยงบเงินอุดหนุน - คน  8 คน 8 คน 

 - จ�างด�วยเงินรายได�(บกศ.) - คน  - คน - คน 

 - จ�างด�วยเงินอ่ืน ๆ
(โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนฯ) - 

คน  1 คน 1 คน 

รวม - คน รวม 15 คน 15 คน 
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4. ข2อมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหน2าท่ี ความรับผิดชอบ 
 

4.1 ข2าราชการ  รวม        31     คน (ข2าราชการคร ูและข2าราชการพลเรือน)  

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน2าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นายสมชาย   นวลใย กศ.ม. ผู�อํานวยการวิทยาลัย   
2. นายธนิต แท)นปาน กศ.ม. รองผู�อํานวยการวิทยาลัย

3.นายประวิทย= จันทโร  กศ.ม. รองผู�อํานวยการวิทยาลัย

4.นายปรีชา     เหมือนกู� ศษ.ม. รองผู�อํานวยการวิทยาลัย

5.นายมงคล แท)นบํารุง คอ.บ. ช)างยนต= หัวหน�างานระบบทวิฯ 
6.นางสาวอาจรีย=     ขณะรัตน= ศศ.ม. สามัญสัมพันธ= หัวหน�างานทะเบียน 
7.นายจํานง อุ)นชู ศษ.บ. ช)างไฟฟLา หัวหน�างานอาคาร ฯ 

8.นายดรณ= เล)งทอง ค.บ. 
ช)างไฟฟLา 

หัวหน�างานปกครอง 
(ลาออกต้ังแต)วันท่ี 1 ธค.58) 

9.นางสมมุ)ง อินนุรักษ= ค.บ. อิเล็กทรอนิกส= หัวหน�างานแนะแนวฯ 

10.นางกุลตรี  นกแอนหมาน คศ.บ. ผ�าสตรี งานประกันฯ(รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น) 
11.นางศิริวรรณ   บุญญานุพงศ= บธ.ม. บัญชี หัวหน�างานการเงิน 
12.นายศักด์ิ        พูลเอียด คอ.บ. ช)างไฟฟLา หัวหน�างานศูนย=ข�อมูลฯ 
13.นางอาภรณ=     ไหมละเอียด ค.บ. ผ�าสตรี งานโครงการฯ 
14.นายอดุลย=       จีนลอย ศษ.บ. ช)างไฟฟLา หัวหน�างานวางแผนฯ 
15.นางสาวกรองการนท=  สัจจะบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร=ธุรกิจ หัวหน�างานประชาสัมพันธ=ฯ 
16.นายศรายุทธ    เมืองสง ค.บ. ช)างยนต= หัวหน�างานโครงการฯ 
17.นายอัชฮารี      หมานมานะ คอ.บ. ช)างเชื่อมโลหะ งานอาคารฯ 
18.นางสาวนิตยา    วรนิธิปรชีา ศศ.บ. พิมพ=ดีด หัวหน�างานบริหารงานฯ 
19.นางสว)าง หมานมานะ คศ.บ. ผ�าสตรี,วิถีธรรมวิถีไทย งานพัสดุ 
20.นางรัชดา รอดเนียม คศ.บ. อาหารและโภชนาการ หัวหน�างานบุคลากร 
21.นางวลัยพร แท)นบํารุง ศศ.บ. ปQกจักร หัวหน�างานสวัสดิการฯ 
22.นายกฤตพล รามสวัสด์ิ ศษ.บ. อิเล็กทรอนิกส= หัวหน�างานสื่อการเรียนฯ 
23.นายธีระพงศ=  คชเสน  ปท.ส. ช)างเชื่อมโลหะ หัวงานกิจกรรมฯ 
24.นางปWยะนาฎ  อักษรกุล บธ.ม. บัญชี หัวหน�างานบัญชี 
25.นายจําลอง หกหนู  คศ.บ. ช)างไฟฟLา หัวหน�างานวัดผลฯ 
26.นายสมบูรณ= อินนุรักษ= คอ.ม. เครื่องกล หัวหน�างานประกันฯ 
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ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน2าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
27.นางเบญจมาศ    ศิริรัตน= กศ.บ. สามัญสัมพันธ= หัวหน�างานวิทยบริการฯ 
28.นายชัยวัฒน=     ทิพย=ทอง ปทส งานเครื่องกลเบ้ืองต�น หัวหน�างานพัฒนาหลักสตูรฯ 

29.นายศิริชัย    จันทะโชติ วศ.บ. 
เช้ือเพลิงและวัสดุหล)อล่ืน 

หัวหน�างานท่ีปรึกษา/ 
หัวหน�างานความร)วมมือ 

30.นายบัญชา    อินทรภักด์ิ ศศ.บ. วิทยาศาสตร= หัวหน�างานพัสดุ 
31.นางอุไรรัตน=  มิตรมุสิต บธ.บ บัญชี งานพัสดุ 
  
 

4.2. ลูกจ2างประจํา  รวม         8       คน (ทําหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน2าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นางสาวศจีรัตน= รัตนสุภา บธ.ม. เทคโนโลยีความงาม งานประกันฯ (รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น) 
2. นายจีระพงศ=    แก�วพิจิตร ปวท. เทคโนโลยีความงาม งานบริหารฯ (งานเอกสารการพิมพ=) 
3. นายธีรยุทธ    ชมเชย ปวช. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
4. นายนพรุจ      แก�วจัง ม.ศ.3 ยามรักษาการณ= 
5. นายบรรจบ   จงไกรจักร= ป.4 ยามรักษาการณ= 
6. นายนิวัติ     ณ พัทลุง ม.ศ.3 ช)างไม� 3 
7. นายจําเนียร  แปLนคง ปวส. ช)างไม� 3 
8. นางจุรีภรณ=  ขอมทอง ปวส. พนักงานธุรการ 

 
 

4.3 พนักงานราชการ  รวม            1           คน (ทําหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน2าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นางสาวสิเรียม  เนียมนํา ค.บ. ภาษาอังกฤษ งานกิจกรรม 
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4.4  ลูกจ2างช่ัวคราว  รวม            15   คน (ทําหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน2าท่ี 

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

ท่ัวไป 
1. นางอัญชลี            ธรรมเพชร ศศ.บ. เจ�าหน�าท่ีงานทะเบียน  
2. นางพิกุล            คงดํา บธ.บ เจ�าหน�าท่ีงานแนะแนว 
3. นางวราภรณ= ทองแกมแก�ว ศศ.บ. เจ�าหน�าท่ีงานการเงิน 
4. นางจิรภา           คงแก�ว คบ. เจ�าหน�าท่ีงานกิจกรรม 
5. นายเอกชัย            อนุรักษ= อส.บ. เจ�าหน�าท่ีงานสื่อฯ 
6. นางสาวสมจิตร เก้ือมะณี บธ.บ เจ�าหน�าท่ีงานวางแผน 
7. นางสาวสันฑณีย= เพชรโชติ บธ.บ เจ�าหน�าท่ีงานบุคลากร 
8. นางสาวอุมาภรณ= ปุรินทราภิบาล บธ.บ เจ�าหน�าท่ีงานวิทยบริการฯ 
9. นางสาวเพ็ญศรี      รอดเข็ม ค.บ. เจ�าหน�าท่ีงานวัดผลฯ 
10. นางสาวศุภาพิชญ=    อินมฑเทียร บธ.บ. เจ�าหน�าท่ีงานการบัญชี 
11. นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ บธ.บ เจ�าหน�าท่ีงานพัสดุ 
12. นางสาวจิราพร      ชูแก�ว บธ.บ เจ�าหน�าท่ีงานประกันฯ 
13. นายสุภัทร           เพชรศรี ปวส. คนงาน 
14. นายเรืองศักด์ิ        แก�วพิจิตร ปวช. ยามรักษาการณ= 
15. นายกิตติมศักด์ิ      ชุมรอด ป.6 ยามรักษาการณ= 

 
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


