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บทที่ 1
บทนา
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579)
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการ
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เปูามายความยั่งยืน ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
2.3 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2เปู า หมายความยั่ ง ยื น ประชาคมโลก ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ความอุ ด มสมบู รณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิบัติ (พ.ศ.2560-2579) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน
(SDGS)
5. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
สาคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม แนวทาง การพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
2.1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถยกระดับรายได้
และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
2.2) การกระจายการให้ บริ การภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุ ข และสวัส ดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็ ง ทางเศรษฐกิ จและแข่ งขัน ได้ อย่ างยั่ง ยืน แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ
ประกอบด้วย
3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในภาคการคลังและด้านการเงิน
3.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
4.1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม
4.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
4.3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4.4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
5.1) การรักษาความมั่นคงภายใน
5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเท
5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
5.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
6.3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ
6.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7.1) แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน อากาศ น้า
7.2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7.3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
7.4) ด้ า นสื่ อสาร พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง โครงสร้ างพื้น ฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ ทั่ว ถึง และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7.5) ด้านน้าประปา พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทาง การพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
8.1)
เร่ ง ส่ ง เสริ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาและผลั ก ดั น สู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละ
เชิงสังคม
8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
9.1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2) การพัฒนาเมือง
9.3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
10.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้า
และบริการของไทย
10,2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
10,3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค
10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นชาติการค้า

3. กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย
- คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
- คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ได้รับการศึ กษาและเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
- คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมาย
- กาลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
- สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย
- ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
- คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

- สถานศึกษาทุกระดับ การศึกษาสามารถจัด กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตาม หลั กสู ตรอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
- แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
- ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
- ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
- ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
- ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับคนทุกช่วงวัย
- ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
- คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และ
การน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
- โครงสร้ า ง บทบาทและระบบการบริ ห ารจัดการการศึกษามีความคล่ องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ได้
- ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ กฎหมาย
และรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และ
ความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
- ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ภารกิจและนโยบาย
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเปูาหมายของการดาเนินงานโดย
1.1) รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแลรายบุคคล การ
วิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเปูาหมายใน 50 วิทยาลัยที่
มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5) เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง

2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย
2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 19
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4) ส่ งเสริมการจั ดอาชีว ะชายแดนใต้สู่ สันติสุข ศูนย์ฝึ กอบรมอาชีว ะ อาชีว ะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การ
สร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6) ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7) สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก ร ร่ ว มจั ด อาชี ว ศึ ก ษาซึ่ ง ได้ แ ก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะ
เทียบโอนประสบการณ์
2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network)
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It
Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย,สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่งหน้าที่ (Function
Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้ว ยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้ง
การแก้ปั ญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์ อาทิ สุ ภาพบุรุษอาชีวะ ลู กเสือ กีฬา และการ
ปูองกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English Program (EP)
Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัท
ต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า
จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal, Eoffice และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula
Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจายอานาจ
จัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้เพียงพอ
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัดอาชีวศึกษา
ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมาร์ก
เยอรมัน ฯลฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน์
"เมื อ งคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มดี ชุ มชนเข้ ม แข็ ง เติบ โตและมั่ น คง จากฐานการเกษตร วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน"
เมืองคนคุณภาพ หมายถึง
- คนพั ท ลุ ง มี ค วามรั ก ทางวั ฒ นธรรม และวิ ถี ดั้ ง เดิ ม ที่ มี คุ ณ ค่ า มี ก ารศึ ก ษาดี เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
มี ค วามเป็ น พลเมื อ งไทย พลเมื อ งอาเซี ย น พลเมื อ งโลก และความรั ก ภาคภู มิ ใ จในจั ง หวั ด สู ง
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง
- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝุรู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน
- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะตนเอง ชุ ม ชนตามศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ พั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ มุ่ ง
สู่ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน
เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง
- ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องจั ง หวั ด ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พั ฒ นา และบริ ห ารการใช้ ป ระโยชน์
ที่คานึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การปูองกัน และ
การรับมือที่มีประสิทธิภาพ
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติในทุก
หมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกทาลายปุาไม้ ทรัพยากรลดลง พื้นที่ปุาไม้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- พั ท ลุ ง เป็ น เมื อ งอากาศบริ สุ ท ธิ์ ไม่ มี ม ลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การขยะมี ม าตรฐานเมื อ ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง
- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพ มีร ายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ มีห ลั กประกันความมั่นคง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน
เติบโตและมั่งคั่งจากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน หมายถึง
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม รักษา
อัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษ ย์ เป็นการเกษตรจากการ
เรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และนาไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการดารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด
- วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด
- แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร โดด
เด่นในการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
พันธกิจ
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้สูง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร
เป้าประสงค์รวม
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา ๔ ปี จังหวัดจึง
กาหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้
1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจัง หวัด สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจกระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน
2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาล

จังหวัดพัทลุงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยจัดลาดับความสาคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบ
วงจรที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุข
ที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับ
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการศึกษา
วิชาชีพทุกระดับ ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในการประกอบอาชีพ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่“2ดังนี้ ”
22 มีนาคม 2536 สภาตาบลบ้านพร้าว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์
ทุ่งลานโย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ. ปุาพะยอม (กิ่ง อ.ปุาพะยอม ในขณะนั้น) ให้กับตัวแทนกรมอาชีวศึกษา
คือ นายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2
14 พฤษภาคม 2536 พิธีมอบที่ดินดังกล่ าวให้กับตัวแทนกรมอาชีวศึกษา คือ นายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์
ผู้ อานวยการวิทยาลั ย เทคนิ คพัทลุ ง ณ บริเ วณ พื้นที่ทุ่งลานโย โดยมี กานันไสว ดีกล่ อม ประธานสภาตาบล
บ้านพร้าว
16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ทุ่งลานโย เนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ 32.5 ตารางวา เพื่อก่อสร้างเป็น วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2
11 กุมภาพันธ์ 2540 กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้ง นายสุชาติ รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 และแต่งตั้ง นายสมวงศ์ กลับคุณ นางพันทิพา สมจิตต์
เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน ตามคาสั่ง กรมอาชีวศึกษา ที่ 485/2540
18 มิ ถุ น ายน 2540 กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ ป ระกาศจัด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ทลุ ง แห่ ง ที่ 2
โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม
30 กรกฎาคม 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้ง นายสุชาติ รักใหม่ เป็น ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
แห่งที่ 2 ตามคาสั่งที่ 1528/2541
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็น ”วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม“
ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
เลขที่265 หมู2 ตาบลบานพราว อาเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย 93210 โทรศัพท0-7484-1009
โทรสาร0-7484-1008 มีเนื้ อที่ป ระมาณ 213 ไร 32.5 ตารางวา ตั้งอยู บริเวณถนนสายเอเชีย หมายเลข A18
(ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 41) ตอนพัทลุง – ทุงสง อยูหางจากศูนยราชการจังหวัดพัทลุง 30 กิโลเมตร ตรงขาม
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม ตั้งอยู ในเขตปกครองทองถิ่นของเทศบาลตาบลบานพราว อาเภอปาพะยอม
จังหวัดพัทลุง ฝงตรงขามเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชุมชนที่อยู ใกลกับวิทยาลัยสวนมาก
นับถือศาสนาพุทธและมีลักษณะเปนสังคมชนบท เศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยูกับการเกษตรเปนหลัก มาในระยะหลัง
วิถีชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทาใหมีแหลงธุรกิจที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้นและมีแนวโนมที่บริเวณรอบๆ วิทยาลัยและชุมชนปาพะยอมจะกลายเปนสังคมเมืองในอนาคต ภาษาที่ใช
พูดกันเปนภาษาไทยและภาษาทองถิ่น
สภาพชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม ตั้งอยู ในเขตปกครองทองถิ่นของเทศบาลตาบลบานพราว อาเภอปาพะยอม
จังหวัดพัทลุง ฝงตรงขามเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชุมชนที่อยู ใกลกับวิทยาลัยสวนมากนับ
ถือศาสนาพุทธและมีลักษณะเปนสังคมชนบท เศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยู กับการเกษตรเปนหลัก มาในระยะหลังวิถี
ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทาใหมีแหลงธุรกิจที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นและมีแนวโนมที่บริเวณรอบๆ วิทยาลัยและชุมชนปาพะยอม จะกลายเปนสังคมเมืองในอนาคต ภาษาที่ใชพูด
กันเปนภาษาไทยและภาษาทองถิ่น
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ไดแก 1. ทาสวน ทั้งสวนยางพารา สวนผลไม มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 90,624 ไร
2. ทานา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 17,885 ไร ผลผลิตปละ 8,041 ตัน
3. เลี้ยงสัตว เชน โคนม ในตาบลเกาะเตา ผลิตน้านมดิบไดวันละ 4-5 ตัน
2. อาชีพเสริม ไดแก การแปรรูปผลิตผลทางดานการเกษตร
3. ธนาคาร ไดแก -ธนาคาร ธกส. สาขาปาพะยอม
-ธนาคาร ออมสิน สาขาปาพะยอม
-ธนาคาร กรงศรีอยุธยา สาขาปาพะยอม
-ธนาคาร กรุงไทย สาขาปาพะยอม
-ธนาคาร กสิกรไทย สาขาปาพะยอม
-ธนาคาร ไทยพาณิชยสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ปาพะยอม
ดานสังคม/ดานการศึกษา
1. โรงเรียนมัธยม ไดแก 1. โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตาบลบานพราว
โทร. 0-7462-4411-2
2. โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตาบลลานขอย
ในเขตนิคมสรางตนเอง

2. มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตาบลบานพราว เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร
โทร. 0-7469-3626
ดานการคมนาคม
1. ทางบก ไดแก 1. รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41
2. สถานีขนสง (จุดรับปาพะยอม)
2. ทางน้า 3. ทางอากาศ ดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ไดแก

1. ยางพารา ผลผลิตประมาณปละ 33,996 ตัน
2. ขาว ผลผลิตประมาณปละ 8,100 ตัน
2. ชื่อแหลงน้าที่สาคัญ ไดแก
1. อางเก็บน้าปาพะยอม ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ตาบลเกาะเตา
กักเก็บน้าได 20.5 ลาน ลบล.ม.
2. อางเก็บน้าหวยน้าใส ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 ตาบลลานขอย
กักเก็บน้าได 80 ลบล.ม.
3. คลองปาพะยอม ไหลผานอาเภอปาพะยอม อาเภอควนขนุนลงทะเลลาปสงขลา

ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญามีดบานพราว
ประวัติความเปนมา
กลุมตีเหล็กบานพราว ไดจัดตั้งกลุม เมื่อป พ.ศ. 2549 ตั้งอยูเลขที่ 235 บานหนาปา หมูที่ 8 ตาบลบานพราว
อาเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื่องจากราษฎรในหมูบาน มีอาชีพทางการเกษตร (ทาสวนยาง) เปนหลัก เมื่อกรีด
ยางเสร็จแลว ชวงบายจะมีเวลาวาง นายวินัย มาลา จึงไดชักชวนราษฎรในหมู บาน และหมูบานใกลเคียง มารวม
กลุมกัน เพื่อตีมีด ทาเครื่องมือการเกษตรหลายชนิด โดยนายวินัย มาลา ไดเปนผูฝกสอนการทาใหกับสมาชิก ซึ่งมี
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
เอกลักษณ/จุดเดนผลิตภัณฑ
- เปนมีดโบราณ
- มีลวดลายไทยรูปแบบตาง ๆ ในตัวมีด
- ผลิตภัณฑมีหลายประเภท
- รูปแบบตัวมีดเปนรูปหัวนก รูปหนังตะลุง
- การผลิตเปนแบบดั้งเดิม ใชแรงงานคน

ผ้าทอลานข่อย
กลุมทอผานิคมลานขอยไดจัดตั้งกลุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2545 เนื่องจากราษฎรในเขตนิคมสราง
ตนเองควนขนุน (ลานขอย)มีฐานะยากจนมีความเปนอยูลาบาก และประชาชนในพื้นที่ส วนใหญมีอาชีพรับจางอีก
ทั้งสตรีในพื้นที่ไมคอยมีอาชีพเสริมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กรมประชาสงเคราะห) กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จึงไดจัดสรรงบประมาณใหนิคมสรางตนเองควนขนุนจังหวัดพัทลุง จัดฝกอบรมการทอ
ผาดวยกี่กระตุก ใหแกสมาชิกโดยมีสมาชิกเขาฝกอบรมรุนแรก จานวน 25 คน และรุนที่ 2 จานวน 25 คน
สังคม แหลงการเรียนรูภายในและภายนอก
วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม มีแหลงการเรียนรูภายใน ดังนี้
- หองสมุด (อาคารวิทยบริการ)
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับทุกแผนกวิชา
- ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
- โรงฝกงานและหองปฏิบัติการของแผนกวิชาตาง ๆ
วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม มีแหลงการเรียนรูภายนอก ดังนี้
- หองสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตปาพะยอม)
- หองสมุดประชาชนอาเภอปาพะยอม
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- กลุมผาทอลานขอย
- มีดบานพราว
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี/ระบบปกติ มี 94 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โรงแรม
สานักงาน ห้างหุ้นส่วนจากัด องค์กร ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ

ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 213 ไร่ 32.5 ตารางวา
จานวนห้อง จาแนกตามพื้นที่การใช้งาน
หอประชุม/
ห้องเรียน
ห้อง
ห้องโสต ห้องสมุด/
อาคาร
สานักงาน/
ห้องเรียน
ห้องประชุม
และ
ปฏิบัติการ
ทัศน ห้องเรียนรู้
ห้องพักครู
ทฤษฎี
สัมมนา
ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ศึกษา ด้วยตนเอง
อาคารอานวยการ
1
2
4
1
1
อาคารเรียน/
3
11
8
ปฏิบัติการ 2
อาคารเรียน/
4
1
9
9
3
ปฏิบัติการ 3
อาคารวิทย
บริการ
โรงฝึกงาน
3
5
3
โรงอาหาร
อาคารพัสดุ
1
1
1
บ้านพักผู้บริหาร
บ้านพักครู
ศูนย์จาหน่าย
ปูอมยาม
รวม
12
4
26
20
7
1
1
ข้อมูลยานพาหนะ
ที่

ชื่อของรถ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถยนต์นั่ง
2 ส่วนบุคคล
เกิน 7 คน
1

รถตู้ขนาด
3
12 ที่นั่ง
4

รถตู้ขนาด
12 ที่นั่ง

แบบ/รุ่น

รุ่นปี

ขนาด
(ซีซี)

TFR54HYC
2000 2,499
1 W/W

หมายเลข
ทะเบียน
รถ
กข 1621
พัทลุง

ราคาซื้อ

ปีซื้อ

วันได้มา/วัน หมาย
ซื้อ
เหตุ

490,000 2543 8 มี.ค.2543

งปม.

1985 1,600

นข 373
พัทลุง

115,000 2547 22 เม.ย.2547

รับ
บริจาค

KDH222RLEMDYT 2008 2,494
B1

นข 863
พัทลุง

1,106,000 2551 15 ส.ค.2553

รับ
บริจาค

IS

-

2012

ฮบ 7041
สอศ.
1,188,750 2555 17 ม.ค.2555
กทม.
จัดสรร

ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ สกุล
นายสุชาติ รักใหม่
นายภัทรพงศ์ ทรงทอง
นายณรงค์ ดียิ่ง
นายสุชาติ รักใหม่
นายมานิตย์ อักษรกุล
นายปรีดี
เกตุทอง
นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
นายธวัชชัย หนูอินทร์

ช่วงปี
พ.ศ.2541 – 6 ธันวาคม 2544
7 ธันวาคม 2544 – 26 ธันวาคม 2546
27 ธันวาคม 2546 – 30 กันยายน 2548
14 กรกฎาคม 2549 – 30 กันยายน 2554
21 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2556
4 มกราคม 2556 – 25 ตุลาคม 2558
26 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
4 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน

อัตรากาลังโดยรวม
จานวน (จาแนกตามระดับการศึกษา)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาแหน่ง/หน้าที่

ต่ากว่า
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ม.6
ผู้บริหาร(ผอ./รองฯ)
4
ข้าราชการครู
10
4
ลูกจ้างประจา
1
พนักงานราชการ(ครู)
7
ครูอัตราจ้างรายเดือน
20
พนักงานราชการ(สนับสนุน)
1
1
2
ลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการ
4
8
ลูกจ้างชั่วคราวงานคนงาน/นักการ
4
1
อื่นๆ
รวม
5
7
47
8
-

ผู้ชานาญ
การ
3
8
11

รวม
4
14
1
7
20
4
12
5
67

อัตรากาลังสายผู้สอนจาแนกตามสาขาวิชา
อัตรากาลังผู้สอน
จาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟูากาลัง
สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
สาขาวิชาการโรงแรม
รวม

จานวน (คน)
ข้าราชการ พนักงาน ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง ผู้ชานาญการ อื่นๆ
ราชการ รายเดือน รายชั่วโมง (มืออาชีพ)
1
2
4
1
2
2
2
2

-

-

-

-

-

1
2
1

1
1

1
1

-

-

-

-

1

2

-

-

-

1
2
1
14

1
2
8

1
4
1
16

-

-

-

จานวนนักเรียนนักศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
ระดับ/ประเภทวิชา
สาขางาน
ปวช./อุตสาหกรรม
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟูากาลัง
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างก่อสร้าง
ปวช./พาณิชยกรรม
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช./อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
รวมนักเรียน ปวช.
ปวส./อุตสาหกรรม
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการก่อสร้าง
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)
ไฟฟูากาลัง

จานวน
139
18
51
18
35
47
21
49
58
436
47
18
21
39

รวม
7
3
4
2
2
3
3
3
3
8
2
40

ระดับ/ประเภทวิชา
ปวส./บริหารธุรกิจ

สาขางาน

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส./อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
รวมนักเรียน ปวส.
ปวส./อุตสาหกรรม (เทียบโอนฯ) เทคนิคการก่อสร้าง
รวมนักเรียน ปวส. (เทียบโอนฯ)

จานวน
11
10
21
20
187
9
9

การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม ได้จัดการเรียนการสอน มี 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็ น หลั ก สู ต ร 3 ปี รั บ จากผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.3) เปิ ด สอน 3 ประเภทวิ ช า
5 สาขาวิชา 9 สาขางาน ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ปกติ)
- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
1.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานโครงสร้าง
1.3 สาขาวิชาไฟฟูากาลัง
- สาขางานไฟฟูากาลัง
1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานช่างก่อสร้าง
1.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เป็ น หลั ก สู ตร 2 ปี รั บ จากผู้ ส าเร็จ การศึก ษาระดั บประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) และมัธ ยมศึ กษา
ตอนปลาย (ม.6) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชา 8 สาขางาน ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)
1.3 สาขาวิชาไฟฟูา
- สาขางานไฟฟูากาลัง (ทวิภาคี)
1.4 สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
2.2 สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาพิเศษ 2 ระบบ คือ
1. ระบบทวิภาคี นักศึกษาในระบบนี้จะเรียนในสถานศึกษา คือ วิชาสามัญและพื้นฐานหรือภาคทฤษฎี
40% และภาคปฏิบัติในโรงงานอีก 60%
1.1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาระบบนี้เปิด 3 สาขางาน คือ
1.1.1 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
1.1.2 สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
1.1.3 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
1.2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาระบบนี้เปิด 8 สาขางาน คือ
1.2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
1.2.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)
1.2.3 สาขางานไฟฟูากาลัง (ทวิภาคี)
1.2.4 สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ทวิภาคี)
1.2.5 สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
1.2.6 สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)

1.2.7 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
1.2.8 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
นาความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มาทาการประเมินเทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต ให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้
บุคคลที่ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา เปิดสอน 1 สาขางาน ดังนี้
2.1 สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
ปรัชญาของสถานศึกษา
“คุณธรรมนาความรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี สร้างคนดีเพื่อสังคม”
คุ ณ ธรรมน าความรู้ หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวสู่เทคโนโลยี หมายถึง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีในวิชาชีพ
สร้างคนดีเพื่อสังคม หมายถึง ผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีความดีงาม ทาตนเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและต่อสังคม ปฏิบัติงานอาชีพโดยยึดหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจน
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
“มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม มีลักษณะเด่น ดังนี้
“ทักษะดี มีจิตอาสา”
ทักษะดี หมายถึง เป็นผู้มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีจิตอาสา หมายถึง เป็นผู้มีความเต็มใจพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
สีประจาวิทยาลัย
สีเลือดหมู
สีฟา้

เป็นสีประจาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นสีประจาวิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. จัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นการทางานเป็นทีมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
เป้าหมายประสงค์ของสถานศึกษา
1. ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น
2. ผู้เรียนออกกลางคันลดลง
3. ผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
7. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
8. ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อ
ยอดและนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
9. ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม
รางวัลที่ได้รับ/ผลงานที่ภาคภูมิใจ
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/
ลาดับที่
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/กีฬา
การประกวดแผนการตลาด Marketing
Plan MT Award 2017 การแข่งขัน
1
ทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ
“ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี 2560”
การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ภาคที่
2
12 สงขลา
ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
3
บัญชี ระดับ ปวส.
ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
4
บัญชี ระดับ ปวส.
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
5
ระดับ ปวช.
6

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

7

งานเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ PLC

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผลการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลไสใหญ่
(ระดับภาค)

ชนะเลิศ

(ระดับภาค)

รองชนะเลิศ
เหรียญเงิน

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

ลาดับที่
8
9

สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/กีฬา
การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ
การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ

10

ทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

11

พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

12
13
14

24

การประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาไทย)
งานฝึกฝีมือ
การประกวดร้องเพลง (ไทยสากล)
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาวิธีการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์แปูงโดว์ ระดับ ปวช.
วอล์คเกอร์ปรับระดับ ประเภทที่ 6
โคมไฟลูกปัดกะลา ประเภทที่ 9
เรื่อง ศึกษาวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์แปูงโดว์
ระดับ ปวช.
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะ
ชาจากวัสดุธรรมชาติ ระดับ ปวส.
รถพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์ ประเภทที่ 1
แปูงโดว์ Play Dough ประเภทที่ 3
ซาเล้งไฟฟูา ประเภทที่ 11
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ
"แปูงโดว์" (Play Dough) ประเภทที่ 12
เดิน 20,000 เมตร สมัยที่ 6

25

เดิน 20 กิโลเมตร สมัยที่ 6

26

วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

27

วิ่ง 800 เมตร ชาย

28

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย

15
16
17
18
19
20
21
22
23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง
(ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)

ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ2
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ2
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ1

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ2

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)
อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ1

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ2

ระดับนานาชาติ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ)

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ1

ลาดับที่

สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/
ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/กีฬา

29

เดิน 5,000 เมตร ชาย

30

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

31

วิ่ง 1,500 เมตร

32

วิ่ง 800 เมตร

33

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

34

เดิน 5,000 เมตร

35

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร

36

วิ่ง 400 เมตร

37

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

38
39
40
41
42
43
44

กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดม
วิทยายน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ครั้งที่ 16 รุ่น 18 ปี
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดม
วิทยายน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ครั้งที่ 16 รุ่น 18 ปี
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดม
วิทยายน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ครั้งที่ 16 รุ่น 18 ปี
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดม
วิทยายน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ครั้งที่ 16 รุ่น 18 ปี
วิ่ง 4 x 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ขว้างจักร
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค)

ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ2
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ2

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด)

ชนะเลิศ

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ1

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ1

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด)

รองชนะเลิศ อันดับ1

อาเภอปุาพะยอม (ระดับอาเภอ)
อาเภอปุาพะยอม (ระดับอาเภอ)
อาเภอปุาพะยอม (ระดับอาเภอ)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ1
รองชนะเลิศ อันดับ1

จุดเด่นของสถานศึกษา
1. วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่สะดวกต่อการเดินทาง
2. การจัดวางผังอาคารเรียน โรงฝึกงาน อาคารประกอบ และมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและชุมชน
4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
จุดอ่อนของสถานศึกษา
1. อัตรากาลังที่เป็นข้าราชการมีน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพ เนื่องจากต้อง
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นหลัก
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่ใช้เป็นค่าสอนาภาคนอกเวลาราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งครูและเจ้าหน้าที่ธุรการ
สภาพปัจจัยภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและการบริการ
วิชาการแก่สังคมเป็นอย่างดี
2. มีผู้ชานาญการในอาชีพในชุมชนที่สามารถเชิญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายอาชีพ
3. ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองสะดวกในการเดินทางไป-กลับ
4. มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษา
5. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น
6. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างชาติโดย
เจ้าของภาษา
สภาพปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. ค่านิยมของผู้เรียนในพื้นที่ นิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพและนิยมเข้าเรียนในเขตเมือง
2. ประชาชนยังเข้าถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
วิทยาลัยไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1. ควรจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้ได้ตามเปูาหมายการรับสมัคร
2. ควรหามาตรการในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอทุกสาขาวิชา
4. ควรส่งเสริมการประดิษฐ์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพ
5. ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และควรมีบุคลากรที่มีความชานาญ
งานเฉพาะทางปฏิบัติงานประจา

ข้อเสนอแนะของนักเรียน นักศึกษา
1. ควรปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ใช้การได้ดี และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
บารุงรักษา
2. ควรจัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และบริเวณ
วิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง
3. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การขับขี่ปลอดภัย และการไม่ทะเลาะวิวาท
4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกปุา การเก็บและ
คัดแยกขยะ เป็นต้น
5. ควรส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา เช่น โครงการตลาดนัดใน
วิทยาลัย โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพ เป็นต้น
6. ควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย
ทิศทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมสู่ความเป็นเลิศ
1. ปฏิรูปด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ปฏิรูประบบความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. ปฏิรูปด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย
5. ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

บทที่ 3
เป้าหมายผลผลิต
1. แผนงานการจัดการอาชีวศึกษา
ผลผลิตที่ 1.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีงบประมาณ
ลาดับ
รายการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1 จานวนนักเรียนใหม่
240
250
260
270
2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (75%)
180
188
195
203

ปี 2564
(คน)
280
211

ผลผลิตที่ 1.2 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีงบประมาณ
ลาดับ
รายการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1 จานวนนักเรียนใหม่
200
210
220
230
2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (75%)
150
158
165
173

ปี 2564
(คน)
240
180

2. แผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
ผลผลิตที่ 2 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
หลักสูตรระยะสั้น(75-150 ชั่วโมง)
หลักสูตรพิเศษ
หลักสูตรระยะสั้น อาชีพ 108
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม

ปี 2560
(คน)
50
40
150
100

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
(คน)
(คน)
60
80
60
80
200
250
150
200

ปี 2563 ปี 2564
(คน)
(คน)
100
120
100
120
300
350
250
300

3. แผนงานการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของครูและบุคลากร
ลาดับ
1
2
3

รายการ
งานวิจัยด้านการเรียนการสอน
งานวิจัยพัฒนาสถาบัน
งานวิจัยที่ได้เผยแพร่

ปี 2560
(คน)
38
5
43

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
(คน)
(คน)
48
58
6
7
54
65

ปี 2563 ปี 2564
(คน)
(คน)
68
78
8
9
76
87

4. แผนงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงาน
ผลผลิตที่ 4 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานของนักเรียนนักศึกษา
ลาดับ
1
2
3

รายการ
จานวนโครงงาน
จานวนสิ่งประดิษฐ์
จานวนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
ที่เผยแพร่

ปี 2560
(คน)
60
60
60

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(คน)
(คน)
(คน)
65
70
75
65
70
75
65

70

75

ปี 2564
(คน)
80
80
80

5. แผนงานโครงการพิเศษเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างคุณภาพ /
ปีงบประมาณ
ลาดับ
รายการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
400
450
500
550
600
2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
10
10
10
10
10

บทที่ 4
แผนงานยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ
เป้าประสงค์
1 ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น
2 ผู้เรียนออกกลางคันลดลง

3 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาและผู้
ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตรและตลาดแรงงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 .ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา

เทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้า
2. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน
3. ระดับคุณภาพในการบริหารจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง
สถานศึกษาคุณธรรม
3.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ได้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ
อิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
5. ระดับคุณภาพการน้อมนาตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงของผู้สาเร็จการศึกษา
6. ระดับคุณภาพด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ศาสนา
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
ระบอบประช าธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของผู้สาเร็จการศึกษา
7. ระดับคุณภาพด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของผู้สาเร็จการศึกษา
8. ระดั บ คุ ณ ภาพด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธ รร มที่ พึ งปร ะสง ค์ ข อ ง
ผู้สาเร็จการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

4
ความพึ ง พอใจของ 9. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
ผู้รับบริการ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
10. ระดับคุณภาพในการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ หรือตลาดแรงงาน
11. ระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการระบบทวิภาคี
12. ระดับคุณภาพในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
)Active Learning) ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
13. ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
14. ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5 ครู และบุคลากรทางการ 15. ระดับคุณภาพในการบริหาร
ศึกษาได้รับการพัฒนา
จัดการด้านบุคลากร
16.
ระดั บ คุ ณ ภาพในด้ า น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครู
17. ระดับคุณภาพผลงาน เกียรติ
บั ต ร รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ข อง
สถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
6. การพัฒนาระบบบริหาร 18. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
จัดการศึกษาสถานศึกษาสีขาว
19. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
20. ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการหลัก
สูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

7 สถานศึกษามีเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ และระดม
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด
การศึ ก ษาทั้ ง ภายในและ
ภายนอก

21. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ
22. ระดับคุณภาพในการจัดการ
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา สร้ า ง
ความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
23.ระดับคุณภาพในการดูแลและ
พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ และครุภัณฑ์
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2 4 . ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ด้ า น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
2 5 . ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ด้ า น
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
9 ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย 26. ระดับคุณภาพผลงาน เกียรติ
นวัตกรรม
บั ต ร รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ข อง
ผู้เรียน
27. ระดับคุณภาพผลงาน
เกียรติบัตร รางวัลเชิดชู
เกียรติของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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8 ครู และผู้เรียน มีความรู้
เกิดทักษะในการฝึ กปฏิบั ติ
จริงสามารถสร้างงานวิจัย
นวั ต กรรม ที่ ส ามารถต่ อ
ยอดและนาไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม

ภาคผนวก

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564)
.1ชื่อบุคคลหน่วยงานรับผิดชอบ/
1.1ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
1.2 งานวางแผนและงบประมาณ
.2ลักษณะโครงการ
 โครงการตามนโยบาย
 โครงการตามภาระงานประจา
 (.ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) โครงการพิเศษ
.3ความสอดคล้องจุดเน้น มาตรการ และมาตรฐาน ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย/เชื่อมโยง/
สอดคล้องกับโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 3.1
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.27.1
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 3.314
.4สภาพปัจจุบันหลักการและเหตุผล/
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองนั้น มีหลายแนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือ
การส่งเสริมให้วิทยาลัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างความมั่นใจพึงพอใจประทับใจต่อผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม ว่าวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้ องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสาคัญ ก็คือมาตรฐานที่กาหนดไว้ วิทยาลัยต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา
ระยะ เพื่อใช้ในการดาเนินงานพัฒนาคุณภา (2565-2561 .ศ.พ) ปี 5พการศึกษาของวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
กาหนด
.5วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 256.ศ.พ) ปี 50256-4อันเป็นแม่บทในการพัฒนา
ของวิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม
5 2 .เพื่อ เป็ น การสร้ างแนวทางปฏิบั ติส าหรั บวิท ยาลั ย เพื่อ พัฒ นาสถานศึกษาและเสริม สร้า งการจั ด
การศึกษาให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
.6เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
เชิงปริมาณ 6.1
6.1.1 ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ จานวน 57 คน
6 2.เชิงคุณภาพ
(2565-2561.ศ.พ) ปี 5 วิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 6.2.1

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการสถานที่/ระยะเวลา/
ขั้นตอนการดาเนินการ 7.1
กิจกรรม/
ขั้นตอนการดาเนินการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 เสนอโครงการ
2 อนุมัติโครงการ
3 ดาเนินการ
4 ประเมินผล/วิจัย
5 รายงานผล
7.2 ระยะเวลา
วันที่1 ตุลาคม 2561
7.3 สถานที่
ณ ห้องประชุมดอกพะยอม วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอม
8. งบประมาณ ทรัพยากร และแหล่งที่มา/การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่ 5,130
กิจกรรม
หน่วยนับ
จานวนเงิน
คาชี้แจง
1 ค่าอาหารว่าง
57 คน
2,280 จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท
2 ค่าอาหารกลางวัน .
57 คน
2,850 จานวน 50 บาท
รวมทั้งสิ้น
53130
.9ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (2560-2564)
9.2 บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา
ระยะ 5 ปี (2560-2564)
.10การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
สังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามโครงการ 10.1
สรุปผล ประเมินผลโครงการ 10.2

การระดมความในการจัดทาโครงการ
ใบงานที่ 1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้ SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัยภายใน
หน่วยงาน
1.โครงสร้าง
องค์กร
Structure

จุดแข็ง (S)

2.ระบบการ
ปฏิบัติงาน
System

 มีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจนตามโครงสร้างการ
บริหารงานตามระเบียบของ
สอศ.
 มีความยืดหยุ่นตามบริบท
 มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน
 การบริการวิชาชีพแก่ชุมชน

3.จานวน
บุคลากร Staff

 มี จ านวนเพี ย งพอและตรงตาม
สาขา

๔. ความสามารถ  มีทักษะความรู้ความสามรถ
ของบุคลากร
 ผู้บริหารและบุคลากรสนับสนุน
Skill
มีความรู้ความสามารถ
 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๕.ยุ ท ธศาสตร์ /  มีกลยุทธ์ขององค์กร
กล ยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร  มีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์
Strategy
๖ . รู ป แ บ บ ก า ร  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
บริหาร Style
 การทางานเป็นทีม

ลาดับ
ความสาคัญ

จุดอ่อน (W)

ลาดับ
ความสาคัญ

 ภาระงานที่คล้ายคลึงกัน เช่นงาน
ความร่วมมือ กับงานทวิภาคี
3

2

 ก า ร ก า ห น ด ตั ว บุ ค ค ล ต า ม
ภาระหน้าที่

4

 จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ
2
 ความสามารถในด้านการวิจัย
1

3
 การนิเทศติดตาม การสื่อสาร

4
5

 การสื่อสาร การประสานงานล่าช้า

1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยภายนอก
หน่วยงาน
1 . ลู ก ค้ า ห รื อ
ผู้รับบริการ
(Customer)
2.การเมือง
(Politic)
3.เศรษฐกิจ
(Economic)

โอกาส (O)
 นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ช น
หน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ความร่วมมือดี มีความพึงพอใจ
 มีนโยบายที่ชัดเจน กฎหมาย
กฎระเบียบ
 การเปิดการค้าเสรี อาเซียน
 การลงทุนของภาครัฐและเอกชน

4.สังคม
 การคมนาคม ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง
วัฒนธรรม
 สิ่งแวดล้อม ไม่มีมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม
(Social Culture
and
Environment)
5 . เ ท ค โ น โ ล ยี  การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
(Technology)
จัดการเรียนการสอน
6. อื่นๆ

ลาดับ
ความสาคัญ

อุปสรรค (T)

ลาดับ
ความสาคัญ

1

 นั ก เรี ย นหรื อ ผู้ ป กครองยั ง มี
ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
น้อยอยู่

1

5
4

5
 ฐ า น ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ผู้ปกครอง
 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
น้อย
 ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง
 ยาเสพติด

2

3

2

4

 การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ

3

ใบงานที่ 2
ถอดนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศและต้นสังกัดสู่การกาหนดทิศทาง(วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย) และกลยุทธ์
ของสถานศึกษา
กรอบ
ยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.25602579)

แผนพัฒนา
Thailand 4.0 โมเดล
เศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนประเทศ
แห่งชาติฉบับที่ 12 ไทยสู่ความมั่นคง
(2560-2564)
และยัง่ ยืน

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

มิติหลักที่ 1
คนไทยที่มีคณ
ุ ลักษณะ
เป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์
คือมีวินัย มีทัศคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดี
ของสังคม ฯลฯ
- ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

เป้าหมายที่ 3
- การยกระดั บ คุ ณ ค่ า
มนุ ษ ย์ ด้ ว ยการพั ฒ นา
คนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ใ นศตวรรตที่
21” ควบคู่ ไ ปกั บ การ
เป็ น “คนไทย 4.0 ใน
โลกที่หนึ่ง”

(ร่าง)กรอบทิศทาง
แผนการศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2560-2576

จุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย เปูาหมาย นโยบายการจัด
ยุทธศาสตร์การผลิต
อาชีวศึกษา
และพัฒนากาลังคน (.เลขาธิการ สอศ)
อาชีวศึกษาสู่สากล
พ.ศ.2560-2564

เป้าหมายที่ 3
ผู้ เ รี ย น แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษา ได้รับ
การพัฒนา
ขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวตนขงแต่ละบุคคล
ฯลฯ
- ยุทธศาสตร์
กา ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒน า
กาลังคนเพื่อสนองตอบ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ

- หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้
- การผลิตและพัฒนา
ครู
- กาทดสอบการ
ประเมิน
- การประกันคุณภาพ
และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
- ผลิตและพัฒนา
กาลังคนและงานวิจยั
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ
- ICT เพื่อการศึกษา
- การบริหารจัดการ

นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/
ผลิตกาลังคน
อาชีวศึกษาให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 1
*กลยุทธ์ที่ 1-4
- ยุทธศาสตร์ที่ 2
*กลยุทธ์ที่ 1-3

ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่
สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งกา ร ของกา ร
พัฒนาประเทศ

ใบงานที่ 3
ฝึกปฏิบัตกิ ารกาหนดทิศทางของสถานศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย)
1. การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของสถานศึกษา
”สถานศึกษาของเราปรารถนาจะเป็นอะไรหรือจะไปถึงจุดไหนในอนาคต“
ประเด็นพิจารณา
ความคิดเห็น
1. สถานภาพ/ตาแหน่งปัจจุบันขององค์กร
2. ลักษณะการดาเนินงาน/ขอบข่ายงานขององค์การ
3. หลักการสาคัญในการดาเนินงานขององค์การ
4. ระบบและกระบวนการบริหารจัดการขององค์การ
5. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์การ

แหล่งผลิต และพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย
ยืดหยุ่น มีคุณภาพแลมาตรฐาน
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับของสังคมและค่านิยมการเรียน
ด้านวิชาชีพมากขึ้น

สรุปวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
“มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2. การกาหนดพันธกิจ Mission ของสถานศึกษา
“สถานศึกษาของเราจะดาเนินการอย่างไรเพือ่ ไปให้ถงึ วิสยั ทัศน์ทกี่ าหนดไว้”
ภารกิจขององค์การ
)ตามกฎหมาย(

ผู้รบั บริการ

1. จัดการอาชีวศึกษาและ 1. ผู้เรียน
ฝึ ก อ บ ร ม วิ ช า ชี พ ใ ห้ มี 2. ผู้ฝึกอบรม
คุณภาพตามมาตรฐาน
3. สถานประกอบการ

2. บริ ก ารวิ ช าการ วิ ช าชี พ 1. ผู้เรียน
แก่ชุมชน
2. ครูและบุคลา
3. ชุมชน/สังคม
4. สถานศึกษา
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู 1. ครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณภาพ
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยคว าม
ร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาการ
จัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ

1. ผู้เรียน
2. ครูและบุคลากร
3. ชุมชน/สังคม
4. สถานศึกษา

5. ส่ งเสริ ม การวิ จั ย พัฒ นา 1. ผู้เรียน
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 2. ครูและบุคลากร
3. ชุมชน/สังคม
4. สถานศึกษา

ผลลัพธ์คาดหมาย
1. ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตรและตลาดแรงงาน
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาฝีมือ/มีงานทา
3. มีกาลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้ องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
4. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่างๆ
5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ เกิดทักษะในการฝึ ก
ปฏิบัติจริง
2. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม
3. ชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี
1. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สามารถต่อยอดและนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
1 . ผู้ เ รี ย น มี ส ม ร ร ถ น ะ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ตลาดแรงงาน
2. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม
3. ชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี
1. ผู้เรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา มีงานวิจัย
นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม
2. ชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี

สรุปพันธกิจของสถานศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. จัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นการทางานเป็นทีมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

3. การกาหนดเป้าประสงค์ (Goal) ของสถานศึกษา
การสังเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพันธกิจกับเป้าประสงค์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ มี 1 ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น
คุณภาพตามมาตรฐาน
2 ผู้เรียนออกกลางคันลดลง
3 ผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน
2 บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้ 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
มีคุณภาพ
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาการ 7 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรใน
จัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
การจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
5 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา นวั ต กรรม และ 8 ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริง
เทคโนโลยี
สามารถสร้ า งงานวิ จั ย นวั ต กรรม ที่ ส ามารถต่ อ ยอดและ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
9 ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม

สรุปเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
1. ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น
2. ผู้เรียนออกกลางคันลดลง
3. ผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
7. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
8. ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอด
และนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
9. ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม

ใบงานที่ 4
ฝึกปฏิบัตกิ ารกาหนดกลยุทธ์ 4 ประเภท
กลยุทธ์สร้างความเติบโต
O
S

Customer (ลูกค้าหรือผู้รับบริการ)

Politics (การเมือง)

- นั กเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน หน่ว ยงาน - การคมนาคม ภู มิ ศ าสตร์ - การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดี มีความ ทีต่ ั้ง
จัดการเรียนการสอน
พึงพอใจ
- สิ่งแวดล้อม ไม่มีมลภาวะ

กลยุทธ์
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
- มีทักษะความรู้ความสามารถ
- ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสนั บ สนุ น มี ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความรู้ความสามารถ
- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์
- ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

ความสามรถของบุคลากร

กลยุทธ์
- การบริการวิชาการ วิชาชีพสู่
ชุมชน

ระบบการปฏิบัติงาน
- มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
- การบริการวิชาชีพแก่ชุมชน

รูปแบบการบริหาร Style
- มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
ตามโครงสร้างการบริหารงานตาม
ระเบียบของ สอศ
- มีความยืดหยุ่นตามบริบท

Economic (เศรษฐกิจ)

กลยุทธ์
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์
- การบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้
หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์รกั ษาเสถียรภาพ
T
S

- นั กเรียนหรือผู้ ปกครองยังมีค่านิยม - ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
- ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง
ในการเรียนอาชีวศึกษาน้อยอยู่
- งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น - ยาเสพติด
- จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาน้อย
น้อย
- งบประมาณรายหัวนักเรียน

ความสามารถของบุคลากร

กลยุทธ์
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครู
- มีทักษะความรู้ความสามรถ
- ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสนั บ สนุ น มี บุคลากรทางการศึกษา
- ส่งเสริมพัฒนา การวิจัย นวัตกรรม
ความรู้ความสามารถ
และเทคโนโลยี
- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
ระบบการปฏิบัติงาน
- มีระบบการประกันคุณภาพภายใน - บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชมุ ชน
- การบริการวิชาชีพแก่ชุมชน

รูปแบบการบริหาร Style
- มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
ตามโครงสร้างการบริหารงานตาม
ระเบียบของ สอศ
- มีความยืดหยุ่นตามบริบท

กลยุทธ์
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา
- การบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
- การบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้หลักธรร
มาภิบาล ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์พลิกฟืน้
O
W
- การสื่อสาร การประสานงานล่าช้า

- จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ

- ความสามารถในด้านการวิจัย

Customer (ลูกค้าหรือผู้รับบริการ)
Politics (การเมือง)
-นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน - การคมนาคม ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดี มี - สิ่งแวดล้อม ไม่มีมลภาวะ
ความพึงพอใจ

Economic (เศรษฐกิจ)
- การนาเทคโนโลยี มาใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์
- การบริหารจัดการสถานศึกษา โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
- ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
กลยุทธ์
- ส่งเสริมพัฒนา การวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ตดั ทอน
T
W
- การสื่อสาร การประสานงานล่าช้า

- จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ

- ความสามารถในด้านการวิจัย

- นักเรียนหรือผู้ปกครองยังมีค่านิยม
ในการเรียนอาชีวศึกษาน้อยอยู่
- จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาน้อย
- งบประมาณรายหัวนักเรียน

- ฐ า น ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง - ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง
ผู้ปกครอง
- ยาเสพติด
- งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนน้อย

