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บทนํา 

1.1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน ์

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

ภารกิจ 

 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ 

พันธกิจ 

 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลย ี
              ของประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
             และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ม่ันคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1. ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 
 2.  มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
  2.1 จัดทําข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  2.2 ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
  2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
  2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์   
                          และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
  2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
  2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลย ี
                          สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  2.8 ดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ 
                          ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
  2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
                          ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
                          มอบหมาย 
ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายได้ระหว่างเรียน 
 1.  พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
 2.  เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 3.  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 4.  จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชนFix It Center 
 5.  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 6.  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 7.  ลดการออกกลางคัน 
 8.  ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัตกิาร 
 9.  สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศึกษา 
 10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย 
อย่างมีคุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.  เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 3.  ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 4.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน 
               วชิาชีพ 
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 5.  พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
 6.  ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
 7.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
 1.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2.  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.  วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 4.  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
 5.  ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
  -  ศึกษาค้นคว้า 
  -  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
  -  วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 

 5.  จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
 6.  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพคร ู
 1.  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
 2.  พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
 3.  พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
 4.  เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือม่ัน  
มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 1.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
 2.  นําระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 3.  บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  -  ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
  -  สร้างขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

 4.  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 5.  จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
  -  ครุภัณฑ์มาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 
  -  สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 6.  กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 
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มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ 
1.  จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.  เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ 
3.  ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนา 
     การเรียนการสอน 
4.  ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 
ข้อบัญญัติสู่ความสําเร็จ 

 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจํา 
  นําภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน            หม่ันพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสมํ่าเสมอท่ัวหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความสําเร็จ" 
  

1.  ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
 2.  พัฒนาครูและองค์กร 
 3.  เน้นสอนระบบทวิภาคี 
 4.  นําสิ่งดีดีสู่สังคม 
 5.  เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
 6.  สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
 7.  พัฒนาโดยใช้(นวตักรรม)เทคโนโลย ี
 8.  ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
 9.  เน้นทํางานประสานชุมชน 
 10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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1.2  การขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 1.1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
  1.1  ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
  1.2  พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
  1.3  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  1.4  พัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพแบบออนไลน ์
 1.2  สร้างคุณภาพผู้เรียน 
  1.2.1  พัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดําริ 
  1.2.2  โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
  1.2.3  เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Vec.Ed.) 
  1.2.4  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                              สยามบรมราชมุมารี 
  1.2.5  ปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
  1.2.6  ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R 
  1.2.7  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  1.2.8  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1.2.9  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  1.2.10 เสริมสร้างจิตสํานึกและความรู้ในการและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.2.11  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 1.3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ  
  1.3.1  เงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  1.3.2  เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
  1.3.3  เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อํานวยการ     
                             และวิชาชีพเฉพาะทาง 
  1.3.4  อาชีวะพัฒนา 
  1.3.5  ยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  1.3.6  พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  1.3.7  สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
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2.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2.1  ผลิตและพัฒนากําลังคน 
  2.1.1  ยกระดับสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานรองรับเทคโนโลยี นวัตกรรม  
                              ประเทศไทย 4.0   
  2.1.2  พัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
  2.1.3  ผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพ่ือรองรับการ  
                              ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.1.5  วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 2.2  ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
  2.2.1  เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
  2.2.2  ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
  2.2.3  ผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ  
                             (R-Radio Network) 
  2.2.4  อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 
  2.2.5  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้
  2.2.6  พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.2.7  Smart Farmer 
  2.2.8  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  2.2.9  ทวิศึกษา 
  2.2.10 สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2.11 อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
  2.2.12 อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
  2.2.13 จัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 
  2.2.14 อาชีวะ (พระดาบส) 
  2.2.15  พัฒนาอาชีพ ต่อยอดประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ 
3.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  3.1.1  อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสายอาชีพ 
  3.1.2  สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  3.1.3  เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
  3.1.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  3.1.5  ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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  3.1.6  จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
  3.1.7  จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 
  3.1.8  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 
  3.1.9  อุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 
  3.1.10 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ 
  
                              1.3  ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.  ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่ 
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมี
ความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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2.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล   
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
1.1  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 1.1.1  โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ดังนี้ 
  -  การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซื้อสัตย์สุจริต 
  -  ค่ายพัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา (ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา) 
  -  โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 
  -  การส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันทุจริต(ลูกเสือช่อสะอาด) 
  -  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
1.2  การผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.2.1  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินงานในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสมารถในการแข่งขันของประเทศ  ดังนี้ 
  -  การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ) 
  -  การส่งเสริมการรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 
  -  ความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน  10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก 
  -  ความร่วมมือในการฝึกงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
 1.2.2  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนินงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
1.3  การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 
 1.3.1  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ดังนี ้
  -  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
  -  การทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน (Common European 
Framework Of Reference For Languages :  CEFR) 
  -  การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนครูต่างชาติ 
การจัดทําหลักสูตร ฯลฯ 
  -  การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน 
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 1.3.2  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ดังนี ้
  -  การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  -  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  -  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
  -  อาชีวะอาสา (เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์) 
  -  อาชีวะพัฒนา 
1.4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านอาชีวศึกษา 
 1.4.1  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนินงานการสร้างโอกาสเสมอภาคและความเท่า
เทียมในด้านอาชีวศึกษา  ดังนี ้
  -  การจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา) 
  -  การพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ 
  -  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
1.5  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.5.1  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนนิงานพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนว
พระราชดําริ  ดังนี ้
  -  การพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) 
  -  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  -  สถานศึกษาตามรอยพระยุคบาท 
  -  การผลิตสื่อ องค์ความรู้วิชาชีพ บริการประชาชนเพ่ือสร้างอาชีพตามแนวพระราชดําริ 
(R-Radio Network) 
 1.5.2  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
  -  โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  -  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 1.6.1  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษามีการดําเนินงานในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  -  การส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
  -  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหารและครู 
  -  การทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษครู (Common European Framework 
of Reference for Languages :  CEFR) 
  -  การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
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  -  การพัฒนาศักยภาพครูนิเทศต้นแบบ 
  -  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
  -  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 
 

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 
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 3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
 4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุก
ช่วงวัย 
 4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  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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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 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์
แนวทางการขับเคลื่อน 

 4.1  เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดทําสื่อรูปแบบ
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท่ีสนใจ 
 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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5.  ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง 
 
วิสัยทัศน ์
 เมืองคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและม่ันคง จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน   

พันธกิจ 

 การบริหารเชิงพ้ืนท่ีและการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
โดดเด่น และคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยน้อมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและ
ทุกภาคส่วน ท้ังนี้ ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี ้ 
 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า  
 3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถ 
ในการพ่ึงตนเองได้สูง ปรับตวัได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
 4. พัฒนาการเกษตรให้มีความม่ังค่ังและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
ม่ันคงทางอาหารในอนาคต 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จังหวัดจึงกําหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี ้

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัด สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

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



 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562 

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 รว่มคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และได้รับบริการท่ีดีมีคุณภาพ 
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
ในการนํานโยบายและกฎหมายไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา  วิชาดี  มีอนามัย  ใฝ่ประหยัด  รักคุณธรรม 
 
วิสัยทัศน ์

มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

1.  จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.  จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป็น   

            ผู้ประกอบการและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

              สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิด    
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
เป้าประสงค ์
  1.  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  2. การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการ    
                   หรือประชาคมอาเซียน 
  3.  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
  4.  การบริหารวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม ชุมชนท้องถ่ินท่ีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได ้          
                         มาตรฐานสากล 
  5.  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริม    
                         พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6.  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 
  7.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเป็นเลิศ 
  8.  การบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพัฒนามีความเป็นเลิศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
  1.  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4.  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
  5.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

        การประกอบอาชีพอิสระ  และงานวิจัย 
  6.  สนับสนนุส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  7.  ส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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2.2  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเด่น 
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2.3.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 

1 2555 รางวัลมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง กลุ่มจังหวัด  สตูล พัทลุง สงขลา 

2 2555 รางวัลชนะเลิศ  การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ระดับจังหวัด 

3 2555 เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน 11 th Nanmeebooks Reading Glub 

4 2555 รางวัลรองชนะเลิศท่ี  2 ในการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  

    ประเภทการประกวดเล่านิทาน ระดับภาค ภาคใต้ 

5 2555 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 

     การประกวดร้องเพลงประเภทเพลงสากลชายระดับภาคใต้ 

6 2555 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ประเภททักษะ 

    การประกอบอาหาร การทําผัดไทย กุ้งสด ระดับภาคใต้ 

7 2555 รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดเล่านิทาน 

    ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

8 2556 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง มวยสมัครเล่น (นายยุรนันท์  นิ่มมา) 

9 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขางานสีรถยนต์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือ 

    แรงงานภาค 12 จ. สงขลา (นายนันทวัฒน์ นาคะมาโน) 

10 2556 รางวัล ห้องสมุดอาชีวศึกษา ขนาดเล็กดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประ 

    เทศไทยในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

11 2556 รางวัล หน่วยมาตรฐานดีเด่น ขนาดเล็ก ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

12 2556 รางวัลกลุ่มลูกเสือชายดีเด่น งานชุมนุม ลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ครั้งท่ี 17 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุร ี

13 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม 

14 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด พวงมาลา ประเภทสวยงาม 

15 2556 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ในการแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ 

16 2556 รางวัลเหรียญทอง ประเภททักษะประกอบอาหาร การทําต้มยํากุ้ง (น้ําข้น) 

    ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ 
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ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 

17 2556 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การปฏิบัติงาน ศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา 

    ระดับดีมาก (ร้อยละ 100 ) 

18 2556 รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับจังหวัด "ข้าวสังหยดรสค่ัวกลิ้ง 

    เพ่ือสุขภาพ" 

19 2556 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทยสมัครเล่น 57 กก. 

    กีฬาอาชีวเกมส์ภาคใต้ จ. สตูล (นายปิยะพงศ์  ทองจินดา) 

20 2556 รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท   
 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้  ครั้งท่ี  11  (นายปิยะพงศ์  
ทองจินดา) 

21 2556 
รับรางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดเล็กดีเด่น ประจําปี 2556 จากสมาคม
ห้องสมุด 

แห่งประเทศไทย 

22 2557 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เป็นสถานศึกษาท่ีได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา 

ในโครงการ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 

23 2557 ผ่านเกณฑ์ การประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ 

อยู่ในระดับดี  โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 

24 2557 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  1  มวลไทยสมัครเล่น รุ่น เฟเธอร์เวท การ
แข่งขันกีฬา 

อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี  12  ชุมพรเกมส์ (นายยุรนันท์ นิ่มมา) 
25 2557 นางเบญจมาศ  ศิริรัตน์  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  ประจําปี  2557 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
26 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร ระดับ ภาคใต้ 

ประจําปีการศึกษา  2557 
27 2557 ได้รับรางวัลมหาชนในการแข่งขันวิชาชีพการประกอบอาหาร “หอหมกปลา

อินทรี”  ระดับภาคใต้  ประจําปีการศึกษา  2557 
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ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
28 2557 ได้รับรางวัล ชมเชย อันดับ  2  สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี  3  สิ่งประดิษฐ์ประเภท

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา  2557 

29 2557 ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ปีการศึกษา 2557 

30 2557 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี  2  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ประกอบอาชีพมหกรรม “สุดยอดวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา  
2557 

31 2557 ได้รับรางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดเล็กดเีด่น 

32 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ   สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี  8   “สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   ระดับภาค 
ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา  2557 (เครื่องมือเก็บมังคุด) 

33 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี  2   “สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ ”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค 
ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา  2557 (เครื่องเข้ามุมกรอบรูป) 

34 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี  3   “สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค 
ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา  2557 (สบูสมุนไพรตาน) 

35 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาคใต้  
ประจําปีการศึกษา  2557 

36 2558 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ในโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

37 2559 สถานศึกษาต้นแบบโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

38 2559 ให้การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2559 
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ลําดับท่ี ปีการศึกษา ผลงานดีเด่น 
39 2560 ให้การสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการบําบัดและ

ฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด 
40 2560 สถานศึกษาท่ีศึกษาสถานการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
41 2560 รางวัลเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประเภทสถานศึกษา 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
42 2560 ทําความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทาง

การศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพัทลุง  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม 

43 2561 เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษางานการขับเคลื่อน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

44 2561 ได้รับโล่รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยประจําปีงบประมาณ  2561 

45 2561 เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานการขับเคลื่อน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

46 2561 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

 

2.4.  กลยุทธ์และมาตรการ  ของสถานศึกษา 

1.  พัฒนาความรู้ 
2.  พัฒนาทักษะและการยุกต์ใช ้
3.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4.  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
5.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการ 
7.  นํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
8.  พัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9.  พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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2.5.  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  เป็นผู้ประสานงานทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารัดช่างพัทลุง  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 
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เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
  4  ไร่  3  งาน 
  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  

  

สีประจําวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ สีม่วง 

  สีม่วง หมายถึง ความรู้และความสําเร็จ 

ต้นไม้ประจําวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง 
  ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงท่ีแผ่ก่ิงก้านร่มใบ 
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2.6.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
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2.7. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัย สารพัดช่างพัทลุง  

6.1  อัตรากําลัง ปงีบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันท่ี   4 กันยายน 2561 
        ผู้ให้ข้อมูล    นางรัชดา    รอดเนียม 
  
  อัตรากําลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีบุคลากรท้ังสิ้น  54   คน 
  

ก. ข้าราชการ    28       คน 
1. ผู้บริหาร    3 คน 
2. ข้าราชการครู  24 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน  - คน 

ข. ลูกจ้างประจํา    5 คน 
1. ทําหน้าท่ีสอน   1 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน   4 คน 

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

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว   19 คน 
1. ทําหน้าท่ีสอน    2 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน  17 คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  -  คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน  -  คน 
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    4  คน 

1. ข้าราชการ     4  คน 
2. ลูกจ้างประจํา   2  คน  
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6.2  ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา  53 คน 
 

ก. ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
- ต่ํากว่า ม.6                       - คน  4 คน 3 คน 

- ปวช./ม.6 1 คน  2 คน 2 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตร ี                   1 คน  3 คน 4 คน 

- ปริญญาตร ี           23 คน  13 คน 36 คน 

- ปริญญาโท 8 คน  - คน 8 คน 

- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม 33 คน รวม 22 คน 55 คน 
 

   6.3. ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จําแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 
 

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

 - จ้างด้วยงบดําเนินงาน 2 คน  14 คน 16 คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน  3 คน 3 คน 

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

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ - คน  - คน - คน 

รวม 2 คน รวม 17 คน 19 คน 
 
6.3. ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

6.3.1. ข้าราชการ 
 รวม  28 คน     (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรือน) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นายสมศักดิ ์ แพรกม่วง ศศ.ม. ผู้อํานวยการวิทยาลัย   
2. นายประวิทย์   จันทโร  กศ.ม. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

3. นายปรีชา       เหมือนกู้ ศษ.ม. รองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้างานบัญช ี
4. นายณัฐพงศ์  สําแดง คอ.ม รองผู้อํานวยการวิทยาลัย 

5. นายมงคล แท่นบํารุง คอ.บ. ช่างยนต ์ หัวหน้างานระบบทวิฯ 

6. นางสาวอาจรีย์   ขณะรัตน์ ศศ.ม.ภาษาไทย สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน 
7. นายจํานง อุ่นช ู ศษ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานอาคารฯ 
8. นางสมมุ่ง อินนุรักษ์ ค.บ. อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานแนะแนวฯ 

9. นางกุลตรี  นกแอนหมาน คศ.บ. ผ้าสตร ี
งานประกันฯ 
(รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น) 
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6.3.1. ข้าราชการ 
 รวม  28 คน     (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรือน) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

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

10. นางศิริวรรณ   บุญญานุพงศ์ 
บธ.ม.การเงิน

บัญช ี บัญช ี หัวหน้างานการเงิน 
11. นายศักดิ์        พูลเอียด คอ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
12. นางอาภรณ์     ไหมละเอียด ค.บ. ผ้าสตร ี งานโครงการฯ 
13. นายอดุลย์       จีนลอย ศษ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานวางแผนฯ 

14. นางสาวกรองกานท์  สัจจะบตุร 
บธ.ม.

บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างาประชาสมัพันธ์ฯ 
15. นายศรายุทธ    เมืองสง ค.บ. ช่างยนต ์ หัวหน้างานโครงการฯ 
16. นายอัชฮารี      หมานมานะ คอ.บ. ช่างเชื่อมโลหะ งานปกครอง 
17. นางสาวนิตยา    วรนิธิปรีชา ศศ.บ. พิมพ์ดีด หัวหน้างานบริหารฯ 
18. นางสว่าง หมานมานะ คศ.บ. ผ้าสตรี,วิถีธรรมวิถีไทย งานพัสดุ 
19. นางรัชดา รอดเนียม คศ.บ. อาหารและโภชนาการ หัวหน้างานบุคลากร 
20. นางวลัยพร แท่นบํารุง ศศ.บ. ปักจักร หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
21. นายกฤตพล รามสวัสดิ ์ ศษ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 
22. นายธีระพงศ์  คชเสน  ปท.ส. ช่างเชื่อมโลหะ หัวงานกิจกรรมฯ 
23. นายจําลอง หกหน ู  คศ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานวัดผลฯ 
24. นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์ คอ.ม.เครื่องกล เครื่องกล หัวหน้างานประกันฯ 
25. นางเบญจมาศ    ศิริรัตน ์

 
กศ.บ. 
 

สามัญสัมพันธ์ 
 

หัวหน้างานวิทยบริการฯ/ 
หัวหน้าส่งเสริมฯ 

26. นายชัยวัฒน ์     ทิพย์ทอง ปทส งานเครื่องกลเบื้องต้น หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรฯ 
27. นายศิริชัย    จันทะโชติ 

 
วศ.บ. 
 

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
 

หัวหน้างานครท่ีูปรึกษา/
หัวหน้างานความร่วมมือ 

28. นายบัญชา    อินทรภักดิ์ ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานพัสดุ 
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6.3.2. ลูกจ้างประจํา  รวม       5       คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นายจีระพงศ์    แก้วพิจิตร ปวท. เทคโนโลยีความงาม งานบริหารฯ  
2. นายธีรยุทธ    ชมเชย ปวช. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

3. นายนพรุจ      แก้วจัง ม.ศ.3 ยามรักษาการณ์ 
4. นายจําเนียร  แป้นคง ปวส. ช่างไม้ 3 
5. นางจุรีภรณ์  ขอมทอง ปวส. พนักงานธุรการ 
  
6.3.3. พนักงานราชการ  รวม    2     คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
  1. นางสาวมัญชุนารถ  รกเงิน ศศ.บ ภาษาอังกฤษ งานพัสดุ 
  2. นายองอาจ  พรมคง ค.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว  รวม    17      คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นางอัญชลี  ธรรมเพชร ศศ.บ. เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน  
2. นางพิกุล คงดํา บธ.บ เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 
3. นางจิรภา  คงแก้ว คบ. เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 
4. นายเอกชัย  อนุรักษ์ อส.บ. เจ้าหน้าท่ีงานสื่อฯ 
5. นางสาวสมจิตร  เก้ือมะณี บธ.บ เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ 
6. นางสาวสันฑณีย์  เพชรโชต ิ บธ.บ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
7. น.ส.อุมาภรณ ์ปริุนทราภบิาล บธ.บ เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการฯ 
8. นางสาวเพ็ญศรี    รอดเข็ม ค.บ. เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
9. นางสาวศุภาพิชญ์   อินมณเทียร บธ.บ. เจ้าหน้าท่ีงานการงานบัญชี 
10. นางสาวจิราพร      ชูแก้ว บธ.บ เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
11. นางสาวอรฤทัย  คงอินพาน บธ.บ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ 
12. นางสาวกฤติยา  ศิลปะสมศักดิ ์ บธ.บ. เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาฯ 
13. นางสาวณัฐยาภรณ์  แก้วพิจิตร บช.บ. เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
14. นายสุภัทร        เพชรศร ี ปวส. คนงาน 
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว  รวม    17      คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
15. นายเมธี           วรรณงาม ป.6 คนงาน 
16. นายเรืองศักดิ์   แก้วพิจิตร ปวช. ยามรักษาการณ์ 
17. นายกิตติมศักดิ์  ชุมรอด ป.6 ยามรักษาการณ์ 
18. นางสาววลัยลักษณ์  อินจันทร ์ ปวช. เสริมสวย ครู ระยะสั้น 
19. นางภารนี   ดวงขวัญ บธ.บ การเต้นลีลาศ ครู ระยะสั้น 
 

  
  
  
   
  
 


