
 

ส่วนที�  1 
บทนํา 

1.1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

วิสัยทัศน ์

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

พันธกิจ 

1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงข้ึนและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
ยุทธศาสตร ์

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2  นโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัตริาชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1.2.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตัง้แต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี ้
หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ัง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1.  ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากําลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม 
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณา 
หาแนวทาง ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน 
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จุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การนําข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจําเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน  Digital 
Literacy สําหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา  เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 
   3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ท่ีจําเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ 
(4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษา 
กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจท่ีต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
   5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทํา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรปู 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมท้ังพัฒนา
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ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
  7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการผลิตสื่อและจัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
  9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
   10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
  12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 
  13. การศึกษายกกําลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจําเป็น เพ่ือทําหน้าท่ี
วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา 
เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้
ผูเ้รียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดทํา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนด 
ให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานท่ีจําเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทําด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ

เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนํา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาต ิ

มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมท้ังผลิตกําลัง
แรงงานท่ีมีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนํานวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 
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มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การดํารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาต ิ

มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียนสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
   ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ. 2562 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ียุติการศึกษา  
   ท้ังก่อนและหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได ้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดในการดําเนินงาน 

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัต ิ

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 

อนึ่ง สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อน เม่ือรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีกําหนดหาก 
มีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่าง 
เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
นายณัฏพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.3  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  แผนการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้าวต้น  ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ มีเป้าหมาย ดังนี ้
 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีพิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การผลิตและพัฒนากําลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี ้
 2.1  กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีเป้าหมาย ดังนี ้
 3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสามารถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี 
 3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามาตรฐาน 
 



 

 

 
9 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
 4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับ 
คนทุกช่วงวัย 
 4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  มีเป้าหมาย ดังนี ้
 5.1  คนทุกวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
 5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี ้
 6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 6.2  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนท่ี 
 6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ 
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1.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการขับเคลื่อน 

1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 
  1.2  จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดยสอดคล้อง
แทรกท้ังในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามลําดับ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถนําไปประยุกต์ใช้นําไป
ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการขับเคลื่อน 

 2.1  อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1  อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย 
แนวทางการขับเคลื่อน 

 3.1  ให้สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดท่ีเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 1 : 10 แห่ง ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารการ
จัดการและการเรียนการสอน 
 3.2  จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุน การประสานการดําเนินงานของ
เครือข่าย 
 3.3  จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
แนวทางการขับเคลื่อน 

 4.1  เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดทําสื่อรูปแบบ
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท่ีสนใจ 
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 4.2  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการขับเคลื่อน 

 5.1  จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับภาคหรือ
ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 5.2  กําหนดรูปแบบแนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 
 5.3  ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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1.5  ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง 
 
วิสัยทัศน ์

เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 
(Sustainability Phatthalung) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ปี จังหวัดจึงกําหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี ้

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัด สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

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

 
จังหวัดพัทลุงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็น

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร                  

                                         และผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจร 
            ท่ียั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา 
                                         และสันติสุขท่ียั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง  
                                        รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
มีความเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลท่ี 8.1.4 
(1) เป้าประสงค ์

1.  บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  บุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
3.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้โดยสะดวก 
4.  ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และได้รับบริการท่ีดีมีคุณภาพ 
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5.  ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
6.  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1.  บุคลากรภาครัฐท่ีได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนปีละ 30% 
2.  บุคลากรภาครัฐได้รับการร้องเรียนลดลงปีละ 10% 
3.  บุลากรภาครัฐท่ีถูกลงโทษทางวินัย ลดลงปีละ 5% 
4.  ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 85% 
5.  ปริมาณการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า,น้ํามัน) จริง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า, น้ํามัน มาตรฐาน 

โดยมีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า,น้ํามันอยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0 
6.  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานการ และร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์  

1.  ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสํานึกและเพ่ิมสมรรถนะ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ
ในการนํานโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ในกิจกรรม 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงรุก 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
2.1. ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา : วิชาดี มีอนามัย ใฝ่ประหยัด รักคุณธรรม 

ปณิธาน :   มุ่งจัดการศึกษา สร้างอาชีพ บริการชุมชน 

ค่านิยมองค์กร:   1. รักสามัคคี 

2. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. ใจบริการ  

วัฒนธรรมองค์กร :   1. ปรับเปลี่ยน พัฒนา 

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3. ทํางานเป็นทีม 

อัตลักษณ์ :    บริการดุจญาติมิตร 

เอกลักษณ์ :    ฝึกอาชีพ  สร้างรายได้ 

สโลแกน :    เราจะสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กําหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไว้ดังนี ้

“มุ่งเป็นองค์กรคุณภาพ ด้านทักษะ อาชีพ ช้ันนําของภาคใต้ ปี 2568” 
���� มุ่งเป็นองค์กรคุณภาพ 

- จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการฝึกอบรมต่างๆ ดูแลผู้เรียน ฝึกผู้เรียน 
ตามนโยบาย 6 ข้อ ของวิทยาลัยฯ 

- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครู เจ้าหน้าท่ีโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
-  ติดตามการทํางาน การดําเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
- ครู นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมท่ีดีงามตามหลักวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของไทย 

���� ด้านทักษะ อาชีพ 
- สอนผู้เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ จัดการเรียนการสอนอาชีพเฉพาะทาง 

ในสาขาท่ีสังคมต้องการ ตามนโยบาย 6 ข้อ  
- ควบคุมการเรียนการสอนตามคุณภาพและส่งเสริมการทดสอบฝีมือแรงงาน การติดตามการประกอบอาชีพ 

ผู้เรียน ศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ 
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���� ช้ันนําของภาคใต้ ปี 2568 
- เทียบคุณภาพกับสถานศึกษาประเภทเดียวกับสารพัดช่างภาคใต้ จํานวนผู้เรียนระยะสั้น และผู้สําเร็จ 

การศึกษา การมีงานทําต่อปี  
- ความเป็นหนึ่ง ความเป็นเลิศของผู้เรียนในสถานศึกษาสารพัดช่าง 14 จังหวัด ในภาคใต ้

 
ด้านท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ทําเป็น เน้นอาชีพ 

        V1“เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาเพ่ือยกระดับฝีมือสู่การประกอบอาชีพท่ีมีคุณธรรม” 
ด้านท่ี 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและทันสมัย 

        V2 “พัฒนาหลักสูตรสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ยกกําลังสองสู่ชุมชน” 
ด้านท่ี 3 จัดการบริหารครบวงจรด้วย IT 

          V3 “เป็นสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” 
ด้านท่ี 4 ชุมชนสถานประกอบการมีส่วนร่วม 

         V4 “มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน” 
ด้านท่ี 5 บุคลากรสําราญ งานสําเร็จ 

          V5 “มุ่งพัฒนาสถานศึกษา การเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
ด้านท่ี 6 ให้บริการท่ีดี มีผลงานเด่น 

           V6 “มุ่งยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมอาชีพ” 
 

พันธกิจ (Mision) 
  หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องทําเพ่ือให้ความคาดหวังท่ีกําหนดไว้ประสบความสําเร็จ  
โดยในแต่ละพันธกิจจะกําหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพ่ือระบุจากการดําเนินงานตามพันธกิจ วิทยาลัย
สารพัดช่างพัทลุง กําหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ ดังนี้  

พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีและนําไปประกอบ
อาชีพอย่างม่ันคง 
 พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของ
สังคมและชุมชนเพ่ือสร้างอาชพีให้แก่ประชาชน 
  พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สําหรับการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองทุก
ภารกิจของวิทยาลัยฯ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) 
 พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
 พันธกิจท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 พันธกิจท่ี 6 ยกระดับการฝึกอบรมแบบครบวงจร 
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กลยุทธ์ (Strategy) 

ท่ี พันธกิจ กลยุทธ์ 
1 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคน

ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทัน
เทคโนโลยีและนําไปประกอบอาชีพ
อย่างม่ันคง 

กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ท่ี 2 ใช้เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ทันสมัย และก้าวทันเทคโนโลย ี

2 พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอน 
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

กลยุทธท่ี์ 1 สํารวจความพร้อมและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม 
กลยุทธท่ี์ 2 ทําความร่วมมือให้ผู้ชํานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาหลักสูตร 
กลยุทธท่ี์ 3 จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะทางวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี์ 4 ใช้เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนท่ีหลากหลาย
ทันสมัย 

3 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล สําหรับการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองทุกภารกิจ
ของวิทยาลัยฯ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
สมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต  
(Future Skills) 

กลยุทธท่ี์ 1 จัดการระบบเครือข่ายความเร็วสูง ครอบคลุมท้ัง
วิทยาลยัฯ 
กลยุทธท่ี์ 2 อบรมครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธท่ี์ 3 พัฒนาเว็บไซต์ เว็บเพจ แพลตฟอร์ม เพ่ือการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชน 

กลยุทธท่ี์ 4 พัฒนาศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ
ของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน 
 

4 พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการวิชาชีพท่ี
หลากหลาย 

กลยุทธท่ี์  1 จัดการความร่วมมือกับโรงเรียนในระบบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
กลยุทธท่ี์  2 จัดการความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือจัดการเรียนใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับโรงเรียนท่ีข้ึนอยู่กับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5 พันธกิจท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 

กลยุทธท่ี์ 1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สนับสนุน
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
กลยุทธท่ี์ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
กลยุทธท่ี์ 3 สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากร 
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ท่ี พันธกิจ กลยุทธ์ 
6 พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ฝึกอาชีพแบบครบวงจร 
 

กลยุทธท่ี์  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอาชีพแบบครบวงจร 
กลยุทธท่ี์  2 ปรับปรุงห้องเรียนวิชาชีพเฉพาะทางให้มีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี์  3 เพ่ิมศักยภาพในการบริการและโอกาสในการเข้าถึง
อาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
 

2.2  นโยบายการบริหาร ขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา  

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปี 2564 - 2565  

(ผอ.ศิริวัฒน์  รักสกุล) 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศกึษาและความโดดเด่น 

 จุดเน้น  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 

จุดเด่น  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

อัตลักษณ์ นักเรียนมีความรู้ คู่วินัย 

เอกลักษณ์   ฝึกอาชีพ   สร้างรายได้ 

หน้าท่ี บทบาทหลักวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 1. มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
ประกอบอาชีพได้) 
 2. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. สาขาทักษะเฉพาะด้านท่ีมีความสามารถเด่น ไม่แข่งขันกับ
สถานศึกษาอ่ืนท่ีเปิดสอนสายอาชีวศึกษาประเภทเดียวกัน 

ด้านท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ทําเป็น เน้นอาชีพ(คุณภาพนักศึกษา) 

 - มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท้ังระบบ ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 - ปีการศึกษา 2563-2564 เน้นสารสนเทศ สร้างผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีคุณธรรม  
เป็นคนดีของสังคม และเป็นผู้ท่ีมีทักษะเฉพาะด้านสาขาท่ีตนเรียน สามารถทําเป็น ชํานาญ ไปประกอบอาชีพ
ได้ มีผลการเรียนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลกําหนด มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี  

1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 1.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะเชิง 
 1.3 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ  
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ด้านท่ี 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและทันสมัย(การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ) 

 – งานพัฒนาหลักสูตรฯ ต้องสํารวจ ความต้องการสาขาอาชีพ วิชาชีพ เป็นไปตามสภาพสังคม 
ท้องถ่ินพัทลุง จัดทําพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ทันสมัย (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) และจัดการเรียนการสอน  
เน้นให้ผู้เรียนทําเป็น มีสมรรถนะ ประกอบอาชีพได้ หรือทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพกําหนด มีวิธีวัด
และประเมินผลการเรียนท่ีดี พร้อมท้ังพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลหรือทางระบบอินเตอร์เน็ต
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
 2.4 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  

ด้านท่ี 3 การบริหารงานครบวงจรและใช้ระบบ IT (การบรหิารการจดัการ) 

 - ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมประมวลผล ศธ. ระบบกลุ่มไลน์ 
ระบบ Facebook ประชาสัมพันธ์ นํา Application มาบูรณาการต่างๆ และนําเสนองาน Website สมบูรณ์  
มีแผนงานการดําเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณชัดเจน และทําข้อมูล 9 ประการของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
เน้นสารสนเทศ นําไปวิเคราะห์ แก้ปัญหางานต่างๆ ได้ และอาคารสถานท่ีน่าอยู่  
 3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ 
 3.4 การบริหารงานอาคารสถานท่ี  

ด้านท่ี 4 ชุมชน สถานประกอบการ มีส่วนร่วม (ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน) 

 - ชุมชน สถานประกอบการมามีส่วนร่วมจัดการศึกษา มามีบทบาทในการให้คําปรึกษา แนะนํา  
ร่วมจัดการศึกษาฝึกทักษะ ร่วมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 
บุคลากรในองค์กร  
 4.1 ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 4.2 การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

ด้านท่ี 5 บุคลากรสําราญ งานสําเร็จ(บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร) 

 - มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุน มีการบริหารงานโปร่งใส 
ยุติธรรม ใช้เกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการประเมินข้าราชการครู สํารวจเวลาในการทํางาน การแต่งกาย 
ความรับผิดชอบ การดูแลผู้เรียนของคณะครู ครูท่ีปรึกษา การจัดสวัสดิการครู เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนให ้
มีความพร้อมตามศักยภาพทรัพยากรท่ีมี  
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 5.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 5.2 คุณลักษณะของครู 
 5.3 คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
 5.4 การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  

ด้านท่ี 6 ให้บริการท่ีดี มีผลงานเด่น (ความดีเด่นของสถานศึกษา) 

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

การดําเนินการ 

ปีการศึกษา 2563  (เริ่มดําเนินการ) 
ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1/2563 และรุ่นท่ีเปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง ก่ีวิชา 
   2/2563 และรุ่นท่ีเปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง ก่ีวิชา 
ปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1/2564 และรุ่นท่ีเปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง ก่ีวิชา 
   2/2564 และรุ่นท่ีเปิดระยะสั้น 150 ชั่วโมง ก่ีวิชา 

1. ห้องรวมข้อมูลห้องประชุมหางนกยูง อาคาร  

2. เจ้าภาพหลักรวบรวมข้อมูล  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3. แฟ้มสั่งจัดทําแบบฟอร์ม/การเก็บข้อมูล รองชัยวัฒน ์ ทิพย์ทอง  และคณะฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

งานท่ีต้องดําเนินการขับเคลื่อนเตรียมการพัฒนาสถานศึกษา รับการประเมินสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ประเภทวิชาชีพ  
  - ขอความร่วมมือ การมาลงชื่อตรงเวลา รวบรวมแฟ้มลงชื่อ  
  - ประชุมเจ้าหน้าท่ี ครู สร้างความเข้าใจการเตรียมการประเมิน 
  - ขอความร่วมมือการแต่งกาย บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา 
  - ขอความร่วมมือ จิตอาสางานบริการ เพ่ือสถานศึกษา 
  - ขอความร่วมมือในการใช้สื่อ Application ประชาสัมพันธ์ ทางแฟส ติดแอ้ดแท็ก#@แท็ก 
  - ขอความร่วมมือในการดูแลแขกและผู้เรียนทุกระดับ 
  - ปรับปรุงห้องสํานักงานอํานวยการ อํานวยความสะดวกบุคลากร 
  - ขอความร่วมมือครูร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้าพร้อมเจ้าหน้าท่ี   
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  - ส่งเสริมข้าราชการครูทําผลงานทางวิชาการ ครู คศ.1, 2, 3 
  - ทําตารางสวัสดิการบุคลากร/เครื่องราชอิสรยิาภรณ์/รางวัลต่างๆ 
  - ส่งเสริมอบรมครูพัฒนาครู เฉพาะด้านทักษะวิชาชีพ ครูระยะสั้นครูสอน ปวช.และฝึกงาน
    สถานประกอบการ 
  - ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ี ครูช่วยสอน/ส่งเสริมการสอบเวทีอ่ืน เพ่ือความม่ันคงในอาชีพ 
  - พัฒนาครูจิตอาสา/ครูท้องถ่ิน/ภูมิปัญญา ช่วยการดําเนินงาน 
  - แบ่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ตามกําหนดการในพ้ืนท่ี 

- สํารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่างๆและจัดการ    
            เรียนการสอนได้ตามความต้องการ  หลักสูตรท่ีสอดคล้องตามสภาพของท้องถ่ิน 

เป้าหมาย ปี 2564 
  - ส่งสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ 
  - บุคลากรมีความพร้อมท้ังบุคลิกภาพ การบริการ มีสมรรถนะเหมาะสมความเป็นครู 
             พร้อมท้ังบุคลากรสายสนับสนุน 
  - วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ มีใช้เพียงพอตามความพอดี สมดุล ของใช้มีเพียงพอ 
  - อาคารสถานท่ีมีการปรับปรุง อาคารศูนย์รวมบ่มเพาะ ห้องประชุมเล็ก อาคารอํานวยการ     
                       ป้ายต่างๆ  ทําสหการรา้นค้าบริการ สวัสดิการบุคลากร รื้ออาคารบ้านพักเก่า ปรบัถนนท่ีชํารุด 
  - งบประมาณ การใช้งบประมาณตามแผนฯ และมีสมดุลย์ในการใช้งบประมาณ 

เป้าหมาย ปี 2565 
  - สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ 
เนน้งานวิชาการ คุณภาพ นาํปริมาณ   

  - ส่งเสริมนักศึกษาระยะสั้นเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  - ติวเข้มการสอบ V-net นักศึกษา ปวช.ปีสุดท้าย สาขาท่ีมี 
  - สํารวจพัฒนาหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นตามสภาพท้องถ่ิน 
  - สอนนักเรียนในโรงเรียนมัธยม 
  - ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแต่ละรุ่น 
  - ผลการเรียนผู้เรียนทุกสาขาวิชา ท้ังหลักสูตร ปวช. ระยะสั้น อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการเรียน  
                       เฉลี่ยของผู้เรียนท้ังหมด 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  
  - ทําเอกสารแผ่นเดียว ข่าวรายวัน 
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  - ไวนิล ป้ายต่างๆ  เทศกาล  นโยบาย กรรมการ 
  - Line กลุ่ม ตัวแทน  แอดมิน 
  - ปรับปรุงเสาป้าย ไฟฟ้าหน้าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  - ดูแลนักเรียน กิจกรรมยามเช้า ครูทุกคน และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
  - กิจกรรมสหการ 
  - ติดตามผู้เรียนออกกลางคัน 
  - ทํากองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สําเร็จการศึกษา 

เน้นงานอาคารสถานท่ี (พื้นท่ีสะอาด สวยงาม) 
  - ทําห้องประชุมเล็ก 20 คนใหม่ 
  - เก็บเศษขยะ  เหล็ก  รื้อจุดไม่เป็นระเบียบ 
  - ปรับพ้ืนท่ีบ้านพักรกร้างเดิมเทคนิค 
  - ปรับปรุงรั้ววิทยาลัยใหม่ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
  - จัดทําป้ายอาคาร  สํานักงาน  นโยบาย   วิสัยทัศน์ใหม่ 
  - ปรับถนนข้างบ้านพัก อาคารศูนย์วิทยบริการ 
  - ปรับปรุงอาคารข้างศูนย์บ่มเพาะใหม่ท้ังหมดเปิดถนนบริการประชาชน 

- ปรับปรุงทําฝ้าเพดานอาคารหอประชุมใหญ่วิทยาลัย 
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2.3.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
1 2560 ให้การสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการบําบัดและ

ฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด 
2 2560 สถานศึกษาท่ีศึกษาสถานการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3 2560 รางวัลเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประเภทสถานศึกษา 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
4 2560 ทําความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทาง

การศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพัทลุง  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม 

5 2561 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

6 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง  

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

8 2561 ร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม อาชีวศึกษาในงานการขับเคลื่อน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

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

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

11 2561 เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
12 2562 ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจําปี 2562 ปีท่ี 2 ติดต่อกัน  

จากกระทรวงแรงงาน  
13 2562 ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง ด้านการฝึกอาชีพ หลักสูตร การดูแล

ไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น 18 ชั่วโมง  ประจําปีงบประมาณ  2562  แก่เรือนจํา
กลางพัทลุง 

14 2562 ผ่านการประเมิน ระดับ 3 ดาว โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ  2562 

15 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา  2562 

16 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
พัทลุง ประจําปีการศึกษา  2562 

17 2562 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ 
R  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา  2562 

18 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
“เครื่องบรรจุสบู่สู่แม่พิมพ์”  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประจําปีการศึกษา  2562 

19 2562 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี  1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  “กล่อง
เลี้ยงผึ้งโพรง” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง  ประจําปีการศึกษา  2562 

20 2562 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี  8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  “ทามานู 
ออยล์ ครีม” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง  ประจําปีการศึกษา  2562 

21 2562 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี  3  สิ่งประดิษฐ์ด้านเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
“ร่มพลังงานแสงอาทิตย์” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประจําปีการศึกษา  2562 
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ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
22 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการหน้าท่ี

พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวด
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา  2563 

23 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน ประเภท
เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
จังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา  2563 

24 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ประเภท
เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
จังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา  2563 

25 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ ประเภทเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา  2563 

26 2563 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี  31  ปีการศึกษา  2563 
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2.4  ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

1.  ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ตามหลักฐานท่ีปรากฏว่าตั้งแต่   พ.ศ.2527  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง  ได้สํารวจความต้องการของประชาชนและได้เป็นผู้ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ซึ่งความพยายามได้บรรลุเป้าหมายเม่ือได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี   30   มกราคม  2530    ให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ได้ตั้งแต่  1 ตุลาคม  2529  
เป็นต้นไป  และ  นายมารุต  บุนนาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนดังกล่าว  นับเป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่ง ท่ี  25  ของประเทศไทย  ในการพิจารณาท่ี 
ท่ีเหมาะสมสําหรับก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งกรรมการในระดับจังหวัด
และกรมข้ึน  2  ชุดจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการท้ัง  2  ชุด ซึ่งได้ร่วมพิจารณาเม่ือวันท่ี 18  
กุมภาพันธ์  2530  โดยมี  ท่านรองอธิบดีบุญเทียม   เจริญยิ่ง   เป็นประธานท่ีประชุมมีมติว่าท่ีดินท่ีเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในปัจจุบัน  หรือท่ีเรียกว่า  บริเวณโรงเรียนการช่างสตรีเดิม  เป็นสถานท่ีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสร้างเป็นโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี ้

1.  สามารถจัดตั้งในปี  2530  ซึ่งเป็นการสร้างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในปีท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ  5  รอบ 
  2.  เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในย่านชุมชน  ผู้เรียนไปมาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย 

3.  ใช้งบประมาณในการจัดตั้งน้อยในการเริ่มต้นเปิดทําการสอน 
 ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้  นายจําเพาะ    ปุรินทราภิบาล  อาจารย์  2  ระดับ  7  
 จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป็นผู้ประสานงานทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารดัช่างพัทลุง  เม่ือวันท่ี  7  
เมษายน  2530  ซึ่งได้ดําเนินการโดยใช้อาคารกุมารีปราโมทย์  เป็นสํานักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรม
มีคําสั่งให้ครูมาช่วยราชการ   8   คน  ซึ่งในปีการศึกษา  2530  ได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นท่ี  1  ซึ่งเปิดเรียนเม่ือ
วันท่ี  1   กรกฎาคม   2530  สามารถเปิดรับนักเรียน  นักศึกษาได้  5  แผนกวิชา  คือ 
  �  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
  �  แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ 
  �  แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตร ี

�  แผนกวิชาพิมพ์ดีด 
  �  แผนกวิชาเสริมสวย 

ท้ังนี้  5  แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง  247  คน  ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 
มีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจํานวนมาก 
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 สําหรับด้านงบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2530  ทางโรงเรียนสารพัดช่าง
พัทลุงได้รับเงินยอดนี้ท้ังสิ้น  3,000,000  บาท  และจะได้รับเพ่ิมเติมปี  2531  อีกเป็นเงิน  11,284,000  
บาท  ทางกรมอาชีวศึกษาได้ดําเนินการเปิดซองประมูล เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  2530  โดยมีรายการก่อสร้าง
รวมท้ังสิ้น  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.  ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    PHATTHALUNG  POLYTECHNIC  COLLEGE 
  ท่ีตั้ง     เลขท่ี  5 ถนนช่วยทุกขราษฎร ์  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์  93000 
 โทรศัพท์  โทร  074 – 614046 
 โทรสาร   โทร  074 – 611640 
 เว็บไซต์   http://www.ptlpoly.ac.th 
 อีเมล   phatthalung06@vec.mail.go.th 

สีประจําวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ  

สีม่วง  (สีม่วง หมายถึง ความรู้และความสําเร็จ) 

ต้นไม้ประจําวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ  

ต้นหางนกยูง  (ตน้หางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูง 

ท่ีแผ่ก่ิงก้านร่มใบ) 
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เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
  8  ไร่  1  งาน  71.90 ตารางวา 
  มีอาคาร  รวมท้ังสิ้น  .......13.........หลัง มีท้ังสิ้น.....118.......ห้อง  ได้แก่ 

ลําดับที ่ ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สร้าง
เมื่อ 
พ.ศ 

จํานวนชั้น 
 ขนาด
พื้นที่
(ตร.ม.)  

ประเภทของห้อง 

ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง จํานวน
ครอบค
รัวที่เข้า
พัก 

อื่นๆ เรียน ปฏิบัติการ กิจกรรม ทํางาน 

          

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 อาคารประสัมพันธ์และปอ้มยาม   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  
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2.5  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
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2.6 ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  

1.1  อัตรากําลังปีงบประมาณ  2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 24  ธันวาคม  2564 
        ผู้ให้ข้อมูล  นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก 
  
  อัตรากําลังของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีบุคลากรท้ังสิ้น 42  คน 
  

ก. ข้าราชการ    13       คน 
1. ผู้บริหาร     2 คน 
2. ข้าราชการครู  11 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน  - คน 

ข. ลูกจ้างประจํา   4 คน 
1. ทําหน้าท่ีสอน  - คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน  4 คน 

ค. พนักงานราชการ   2 คน 
1. ทําหน้าท่ีสอน  2 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว           23 คน 
1. ทําหน้าท่ีสอน  9 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน          14 คน 

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

1. ข้าราชการ    - คน 
2. ลูกจ้างประจํา   - คน  
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1.2  ข้อมูลบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 42  คน 
 

ก. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
- ต่ํากว่า ม.6                       - คน  3 คน 3 คน 
- ปวช./ม.6 - คน  1 คน 1 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตร ี 1 คน  4 คน 5 คน 
- ปริญญาตร ี 19 คน  10 คน 29 คน 
- ปริญญาโท 4 คน   คน 4 คน 
- ปริญญาเอก - คน   คน - คน 

รวม 24 คน รวม 18 คน 42 คน 
 
  1.3. ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราวจําแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 
 

ก. ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน  - คน - คน 
 - จ้างด้วยงบดําเนินงาน 9 คน  13 คน 22 คน 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน  1 คน 1 คน 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน  - คน - คน 
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ - คน  - คน - คน 

รวม 9 คน รวม 14 คน 23 คน 
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1.3. ข้อมูลบุคลากรท้ังหมดจําแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

1.3.1. ข้าราชการ รวม 13 คน (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ช่ือ - สกุล 

  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นายศิริวัฒน์  รักสกุล ค.อ.ม. เครื่องกล ผู้อํานวยการวิทยาลัย 

2. นายรักชาติ  ปานเพชร คม.การบริหารการศึกษา 
รองผู้อํานวยการ 

หัวหน้างานอาคาร
สถานท่ี 

3. นายจําลอง หกหน ู  
ศษ.บ.การวัดผลและ
ประเมินผล ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานทะเบียน 

4. นางสมมุ่งอินนุรักษ์ 
 

ค.บ. การบริหารการศึกษา 
 

อิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะสั้น 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
หัวหน้างานการบญัช ี

 5. นางศิริวรรณ  บญุญานุพงศ ์
 

บธ.บ. บัญชีและการเงิน 
 

บัญช ี
ระยะสั้น 

หัวหน้างานการเงิน 
 

6. นางสาวกรองกานท์  สัจจะบุตร 
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
 

ทําหน้าท่ี รอง 
ผู้อํานวยการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หัวหน้างานส่งเสริมฯ 
หัวหน้างานวางแผนฯ 

7. นายกฤตพล รามสวัสดิ ์
 

ศษ.บ.เทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา 
 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
หัวหน้างานวดัผล 

8. นายธรีะพงศ์ คชเสน  
 

ปท.ส. เชื่อมและประสาน   
 

ทําหน้าท่ี รอง ผอ. 
ช่างเชื่อมโลหะ 

หัวงานกิจกรรมฯ 
 

9. นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์ คอ.ม.เครื่องกล เครื่องกล หัวหน้างานวิจยัฯ 
10. นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์ 

 
กศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
 

สามัญสัมพันธ์ 
 

หัวหน้างานบรหิารงานท่ัวไป 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

11. นายชัยวัฒน ์ทิพย์ทอง 
 

ปทส.เครื่องมือกล 
 

ทําหน้าท่ี รอง ผอ. 
เทคนิคพ้ืนฐาน 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  
 

  12. นายศิริชัย  จันทะโชต ิ วศ.บ.เครื่องกล ช่างยนต ์ หัวหน้างานพัสดุ 

  13. นายบัญชา  อินทรภักดิ์ ศศ.บ. 
วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานประกันฯ
หัวหน้างานความร่วมมือ 
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1.3.2. ลูกจ้างประจํา  รวม  4 คน (ทําหน้าท่ีสอนธุรการ ท่ัวไป) 
ช่ือ - สกุล 

  
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 
(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางมุกดารัศม์ิ  รักพวก ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 
 

หัวหน้างานบุคลากร 

2. นายนพรุจ  แก้วจัง ม.ศ.3 

 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

3. นายจําเนียร แป้นคง ปวส. 
 

ช่างไม้ 4 
4. นางจุรีภรณ์ ขอมทอง ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนท.งานอาคารฯ 
 1.3.3. พนักงานราชการ  รวม    2     คน (ทําหน้าท่ีสอนธุรการ ท่ัวไป) 

 1 .นางสาวชลธิดา  ฤทธิเรือง 
 

ค.อ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา/ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 

2. นายกิตติศักดิ์  ด้วงทอง 
คศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

ระยะสั้นอาหาร 
 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 
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1.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว  รวม  23 คน (ทําหน้าท่ีสอนธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นายยุทธพล  รักเพ็ชร์ 

 
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 
 

ช่างยนต ์
 

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ฯหัวหน้างานปกครอง 

2. นางภารน ี  ดวงขวัญ 
 

ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป  
วุฒิวิชาชีพ การสอนลีลาศ 

ครู ระยะสั้น 
การเต้นลีลาศ 

3. นางอัญอร  จินดา ป.ตร ี
ครู ระยะสั้น 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 

4. นายสมคิด  ทองทว ี ป.ตร ี
ครู ระยะสั้น 
ดนตร ี

 

5. นายรังสิมันส์  สายชลเชี่ยว 
คอ.บ อาหารและโภชนาการ 
 

ครู ระยะสั้น 
อาหารและโภชนาการ 

 

6. นายจีรพงศ์  แก้วพิจิตร ปวท.การบัญช ี
ครู ระยะสั้น 
ตัดผมชาย 

7. น.ส.อุมาภรณ์  ปุรินทราภบิาล 
 

บธ.บ บัญช ี
 

ครู ระยะสั้น มัธยม 
 

จนท.งานวิทยบริการฯ
จนท.งานแนะแนว 

8. นางสาวเพ็ญศรี    รอดเข็ม ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครู ระยะสั้น มัธยม จนท.โครงการฯ 
9. นางสาวสมจิตร  เก้ือมะณี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ ครู ระยะสั้น มัธยม จนท.งานวางแผนฯ 
10. นางอัญชลี  ธรรมเพชร ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป จนท.งานทะเบียน 
11. นางพิกุล คงดํา บธ.บ.การจัดการท่ัวไป จนท.งานวัดผล 
12. นางจิรภา คงแก้ว คบ.การศึกษาประถมวัย จนท.งานกิจกรรมฯ 

13. นางสาวสันฑณีย ์ เพชรโชต ิ บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จนท.งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

14. นางสาวอรฤทัย  เมืองสง บธ.บ บัญช ี จนท.งานการบัญชี 
15. นางสาวกฤติยา  ศิลปสมศักดิ์ บธ.บ.การตลาด จนท.งานพัฒนาฯ 
 16. นางสาวณัฐยาภรณ์  แก้วพิจิตร บช.บ.การบัญช ี จนท.งานพัสดุ 
 17. นายสุภัทร เพชรศรี ปวส.เกษตรศาสตร์ จนท.งานอาคารฯ 
18. นายเมธี       วรรณงาม ป.6 จนท.งานอาคารฯ 
19. นายณัฐวุฒิ  วุ่นบัว ปวส.ช่างยนต ์ พนักงานขับรถยนต์ 
20. นายเรืองศักดิ์   แก้วพิจิตร ปวช. ยามรักษาการณ์ 
21. นายกิตติมศักดิ์  ชุมรอด ป.6 ยามรักษาการณ์ 
22. นางธันย์ภัคนันท์  ทองสีขาว ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป จนท.งานการเงิน 
23. นางสาวสุวิมล  ยิ่งดํานุ่น บธ.บ.การบัญช ี จนท.งานวิจัยฯ 
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ข้อมูลจากงานทะเบียน 
ณ วันท่ี  21 ธันวาคม  2564 

  

ปี 1 ปี 2 ปี 3

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

งานยานยนต์  (ปกติ) 0 17 13 30

งานยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - -

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขางานโครงสร้าง (ปกติ) - - - -

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานไฟฟ้ากําลัง (ปกติ) - - - -

      สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

            สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) - - - -

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเครื่องมือกล 0 8 7 15

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 0 25 20 45

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี (ปกติ) - - - -

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 0 0 2 2

รวมประเภทพาณิชยกรรม 0 0 2 2

รวมท้ังส้ิน 0 25 22 47

2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.7.1  ข้อมูลจํานวนนักเรียน ระดับ ปวช.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคเรียนท่ี ..2...  ปีการศึกษา…2564

ประเภท/สาขาวิชา
ปวช.

รวมท้ังส้ิน
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ข้อมูลจากงานทะเบียน 
ณ วันท่ี  21 ธันวาคม  2564 

                                                                                            
  
 
 
 
 
 

ภาคเรียน(รุ่นท่ี 3,4) ภาคเรียน (รุ่นท่ี 1,2) รวมท้ังส้ิน
2/2563 1/2564 ( คน )

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขางานไฟฟ้ากําลัง 145 48 193
  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 148 0 148
ประเภทพาณิชยกรรม
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 356 252 608
  สาขาการบัญชี 128 0 128
สาขาวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย
   สาขางานผ้าและเครื่องแต่งกาย 167 73 240
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  สาขางานอาหาร – โภชนาการ 337 197 534
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 
  วิชางานเสริมสวย 427 129 556
  วิชางานประดิษฐ์ 1,351 785 2,136
สาขาวิชาดนตรี
  วิชาดนตรีสากล 267 56 323

รวมท้ังส้ิน 3,326 1,540 4,866

2.7.2 จํานวนนักเรียน / นักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตรหลากหลาย และหลักสูตรเสริมวิชาชีพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท/สาขาวิชา
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รุ่นที� รุ่นที� รุ่นที� รุ่นที� รวมทั�งสิ�น

3 4 1 2 ( คน )

หลักสูตรวชิาชีพระยะสั� น 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

  สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 100           100           100           120           420                      

  สาขาวิชาชา่งเชื�อมโลหะ 50             50             50             50              200                      

  สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 100           100           100           100           400                      

ประเภทพาณิชยกรรม

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 100           100           100           100           400                      

สาขาวชิาผ้าและเครื�องแต่งกาย

   สาขางานผา้และเครื�องแตง่กาย 150           150           150           150           600                      

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

  สาขางานอาหาร – โภชนาการ 200           300           300           300           1,100                   

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั�วไป 

  วิชางานเสริมสวย 100           200           200           200           700                      

  วิชางานประดิษฐ์ 100           200           200           200           700                      

สาขาวชิาดนตรี

  วิชาดนตรีสากล 140           140           200           200           680                      

รวม 1,040        1,340        1,400       1,420        5,200                   

เสริมวชิาชีพ/แกนมธัยม 240                      

ฝึกอบรมและพฒันาอาชีพ(108 อาชีพ) 800                      

รว่มมอืกบัหนว่ยงานอื�น 600                      

รวม 1,640                  

รวมทั�งสิ�น

2.8  เป้าหมายการรับจํานวนนกัเรียน / นกัศึกษา

   ประจําปีงบประมาณ 2565

ประเภท/สาขาวชิา

ภาคเรียนที�

หลักสูตรวชิาชีพระยะสั� น หลักสูตรหลากหลาย และหลักสูตรเสริมวชิาชีพ

6,840                                                                                                         

820                                820                                

120                                120                                

400                                400                                

300                                300                                

2/2564

ภาคเรียนที�

1/2565

รวมทั�งสิ�นหลักสูตรนอกระบบอื�นๆ


