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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีคุณภำพและใต้
มำตรฐำนสำกล ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของประเทศตำมเป้ ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
ภำรกิจ
จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึ กษำและกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์
1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพั ฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึก ษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันของ
ประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
5.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 11 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 กำหนดให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ โดยคำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
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1. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ
2. ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร
4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ
5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชี วศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์ และ
รูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร
6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
8. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำและด ำเนิ น กำรตำมที่
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย
9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิ ดชอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังต่อไปนี้
สำนักอำนวยกำร
สำนักควำมร่วมมือ
สำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
สำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ
สำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ
สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร
ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพิ่มประมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
มำตรกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกำรกระจำยโอกำส
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ
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10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน”
1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ
1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
1.4 จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชน Fix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้น
1.7 ลดกำรออกกลำงคัน
1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ
1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
มิติที่ 2 กำรพั ฒ นำคุณ ภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ ยนกำรสอน ปฏิ รูป กำรสอบ ให้ทั นกั บยุ คสมั ยอย่ ำงมี
คุณภำพ”
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ
2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง
2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร
2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ
ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
2.8 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (Project Based Learning และกำรประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism)
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- วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง
2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Program และ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ
2.14 นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคุณภำพครู
2.15 กำหนดฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ
2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ
2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ
มิติ ที่ 3 กำรสร้ำงประสิ ท ธิภ ำพในด้ ำนกำรบริห ำรจั ดกำร “กำรบริห ำรจั ดกำรเป็ น ที่ ยอมรับ เชื่ อ มั่น มี
เอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ
3.2 นำระบบ ICT มำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
- ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ
- สร้ำงขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
3.5 จัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม
- ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน
- สถำนศึกษำขนำดเล็ก
3.6 กระจำยอำนำจกำรบริหำรงบประมำณ
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ
4.2 เพิ่มกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งในและต่ำงประเทศ
4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำครู
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ
4. ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
- ยึดหลักธรรมมำภิบำล

บริหำรงำนประจำ

- นำภำพลักษณ์ที่ดี

ใช้เทคโนโลยีบริหำร

- ประสำนเครือข่ำย

ขยำยทวิภำคี
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- ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น

หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ

- เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้ำ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมสำเร็จ"
1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภำคี
4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์
6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ
7. พัฒนำโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล
9. เน้นทำงำนประสำนชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
โครงกำร
1. ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ)
2. ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรม)
3. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช)
5. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. เงินอุดหนุนค่ำบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงิน อุ ด หนุ น องค์ ก ำรเกษตรกรในอนำคตแห่ ง ประเทศไทยในบรมรำชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำนวยกำรและอำชีพ
เฉพำะทำง
14. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
15. โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
16. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกับพูชำ
17. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
19. โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
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20. โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
22. โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
23. โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน
24. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
25. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ
26. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
27. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
28. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
29. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำง
ทุนปัญญำชำติ
30. โครงกำรขยำยอำชีวะอำเภอ
31. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
32. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชี วศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้มี
สมรรถนะและควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
33. โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชน
34. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
35. โครงกำรควำมร่วมมือผลิตกำลังคนใหม่มีคุณภำพและมำตรฐำนเชื่อมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
36. โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ
37. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
38. โครงกำรศูนย์ควำมชำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง
39. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี
40. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
41. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ
42. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
43. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ
44. จัดหำบุคลลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
45. โครงกำรควำมร่วมมื อ ในกำรผลิต และพั ฒ นำก ำลั ง คนให้ มี คุ ณ ภำพและมำตรฐำน เชื่ อมโยง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
5. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำย คสช.
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนร่วม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
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7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีควำมเข็มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีหลักธรรมำภิบำล สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีศักยภำพกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้ประชำชน
3. พัฒนำกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ประชำชนมีโอกำสเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
4. เสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็ งระบบบริ หำรงำนบุ คคล พั ฒนำและสร้ ำงควำมก้ ำวหน้ ำของข้ ำรำชกำรครู
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. พัฒนำและส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์
1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจั ดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักธรรมำภิ
บำล
2. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
4. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน
5.พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและส่งเสริมให้นำไปใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ประชำชนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
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4. ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
5. ผู้รับบริกำรมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนและมี
คุณภำพ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ
1. กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2. กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
6. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
7. กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
8. กำรพัฒ นำและส่งเสริมกำรใช้ป ระโยชน์ จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพั ฒ นำและ
นวัตกรรม
9. กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงของฐำนทรัพ ยำกร และกำรสร้ำ งสมดุ ล ระหว่ำ งกำรอนุ รั ก ษ์ กั บ กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โดยให้ ค วำมส ำคั ญ ทั้ ง กำรศึ ก ษำในระบบและ
กำรศึก ษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อ สร้ำงคุณ ภำพของคนไทยให้ สำมำรถเรียนรู้ พั ฒ นำตนเองได้เต็ มตำม
ศักยภำพ ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมอำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้
เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น
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4.4 พั ฒ นำทุ กช่ว งวั ยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ อให้ส ำมำรถมี ควำมรู้และทัก ษะใหม่ ที่
สำมำรถประกอบอำชี พ ได้ห ลำกหลำยตำมแนวโน้ ม กำรจ้ ำงงำนในอนำคต ปรับ กระบวนกำรเรีย นรู้แ ละ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน
ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสำมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
สำคัญ ในกำรปลู กฝั งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิต สร้ำงสัน ติสุ ขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วม
ทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศฯเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล
และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม ของประชำคม
อำเซียนและเพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพื่อเปิดพื้น ที่สำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อยู่ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหำพื้ นฐำนหลำยด้ำนที่สั่งสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมำกขึ้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และเป็นรูปแบบของวิวัฒนำกำรที่จะกระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงมำก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้ำทำยอย่ำงมำกที่จะต้อง
เร่ ง พั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมให้ เป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำในทุ ก ด้ ำ นภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศมีข้อจำกัดหลำยด้ำนแต่กำรแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้น
มำก อำทิ คุณภำพคนไทยยังต่ำ กำลังแรงงำนมีปัญ หำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขำด
คุณ ภำพและมี ค วำมเหลื่ อ มล้ำสูง โครงสร้ ำงประชำกรเข้ ำสู่ สัง คมสู ง วั ย ส่ง ผลให้ ข ำดแคลนแรงงำนโดยที่
ประชำกรวัยแรงงำนลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ภำยในสิ้น
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนใน
เชิง เศรษฐกิจและผลกระทบร้ำยแรงต่อคุณภำพชีวิตประชำชน ในขณะที่กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยัง ด้อย
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ประสิทธิภำพ ขำดควำมโปร่งใส และมีปัญ หำคอรัปชั่นเป็นวงกว้ำง ท่ำมกลำงปัญ หำท้ำทำยที่ หลำกหลำย
ดังกล่ำวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วน
ว่ำประเทศจะพั ฒ นำต่อไปให้ เป็นประเทศที่ พัฒ นำแล้ว มีควำมมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืนได้ในระยะยำวนั้ น
ประเทศต้องเร่งเพิ่ มกำรลงทุนเพื่ อ กำรวิจัยและพัฒ นำเพื่ อพัฒ นำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ควบคู่กับกำรพัฒนำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้ำนและในทุกช่วงวัย และพั ฒนำโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ
โครงข่ำยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่สำคัญขณะเดียวกัน
กำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และเมืองมำกขึ้น เพื่อกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง
และเป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและรำยได้จำกพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มำกขึ้น ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ำภำยใน
สังคมไทยลง และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่
นอกจำกนั้น 5 ปีต่อจำกนี้ไปนับว่ำเป็นช่วงจังหวะเวลำสำคัญ ที่จะต้องผลักดันให้ควำมเชื่อมโยงด้ำน
กฎระเบียบและในเชิงสถำบันมีควำมคืบหน้ำและชัดเจนในระดับปฏิบัติกำรและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่ำง
ประเทศ ควบคู่กับ กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้น ฐำนเชิ งกำยภำพที่ต้อ งเชื่ อมโยงเครื อข่ำยภำยในประเทศและ
ต่ อ เชื่ อ มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น และเตรีย มควำมพร้ อ มให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประตู ไ ปสู่ ภ ำคตะวัน ตกและ
ตะวันออกของภูมิภำคเอเชีย ตลอดจนมุ่ง เน้นกำรต่อยอดจำกควำมเชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นที่
เศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
กำรกระจำยควำมเจริญในกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดและเมืองตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยง
อื่นภำยในประเทศ และถึงเวลำที่ประเทศไทยต้องดำเนินยุทธศำสตร์ในเชิงรุกในกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร
และส่ง เสริม ให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุ นในต่ำงประเทศอย่ำงจริง จัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกลุ่มประเทศ
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม และในอำเซียน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำม
ร่วมมือของอำเซียนกับหุ้นส่วนกำรพัฒนำนอกนอกอำเซียน ควำมเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และกำรลงทุนของไทยใน
ภูมิภำคจะส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนำไปสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภำค
ภำยใต้เงื่อนข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐำนสำหรับกำรพัฒนำประเทศไทยทั้งในทุกด้ำนดังกล่ำว ในขณะที่
แนวโน้มโลกที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่อย่ำงรวดเร็ว ประเทศต่ำงๆ กำลังเร่งพัฒนำนวัตกรรมและนำมำใช้ใน
กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตและเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตเพื่อเป็นอำวุธสำคัญในกำรต่อสู้ในสนำมแข่งขันของโลกรวมทั้ง
กำรใช้ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งสำหรับประเทศไทยที่ จะต้องเร่งพัฒนำ
นวัตกรรมและนำมำใช้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำนต่อจำกนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนกำรปฏิรูปใน
เรื่องคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำและกำรใช้นวัตกรรมในระดับชุ มชนและพัฒนำด้ำนสังคมเพื่อปรับโครงสร้ำง
ประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยควำมรู้และนวัตกรรมและกำรพัฒนำโดยรวมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ในประเด็นกำรพัฒนำต่ำงๆ ดังกล่ำวจะสั มฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับกำรบริหำรจัดกำรให้มีธรรมำภิบำลในทุก
ระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ เป็นธรรมำภิบำล และด้วยสภำพปัญหำที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน
ซับซ้อนรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกประเทศที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศไทยมำกขึ้น กำรพัฒนำ
เพื่ อ เสริ ม จุ ด แข็ ง และแก้ ปั ญ หำจุ ด อ่ อ นดั ง กล่ ำ วให้ ป รำกฏผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ อ ย่ ำ งจริ ง จั ง นั้ น นั บ ว่ ำ เป็ น กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงขนำนใหญ่สำหรับประเทศไทย ดังนั้น ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมมีควำมตระหนักร่วมกันว่ำกำร
ขับ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำให้ ลุ ล่ วงสั ม ฤทธิ์ผ ลได้ จ ริง จัง ภำยใต้ ส ภำพแวดล้ อ มที่ ท้ ำทำยในทุ ก ด้ ำนดั ง กล่ ำ วนั้ น
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นแผนแม่บทที่กำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศใน
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ระยะยำวและวำงแนวทำงกำรพัฒนำหลักๆ ที่ต้องดำเนินกำรเพื่อจะนำไปสู่เป้ำหมำยอนำคตของประเทศที่วำง
ไว้ โดยที่แผนแม่บทกำรพัฒนำระยะยำวจะเป็นกรอบที่ช่วยกำกับให้กำรขั บเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติ
ต่ำงๆ มีกำรบูรณำกำรกัน แผนพัฒนำและแผนเฉพำะด้ำนในระดับต่ำงๆ มีควำมเชื่อมโยงเป็นลำดับที่เหมำะสม
และมีควำมสอดคล้องกันภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรกำหนดเป้ำหมำยในระยะยำวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมี
ควำมต่ อเนื่ องในกำรแก้ปัญ หำรำกฐำนและกำรพั ฒ นำพื้ น ฐำนให้แ ข็ง แกร่ง รวมทั้ง ต้ องมีก ำรติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับกำรพัฒนำในช่วง 5 ปีภำยใต้แผนพัฒนำฯ
ฉบับที่ 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่กำรปฏิบัติ โดยที่
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศไทยให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
ได้กำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในระยะ 20 ปีพร้อมทั้ง ประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงหลักที่จะ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยระยะยำวของประเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมื อหรือ
กลไกที่ถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่กำรปฏิบัติในลำดับแรกและนับว่ำเป็นกลไกหรือ
เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในกำรนำยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวได้ในที่สุด โดยมี
กลไกเสริมอื่นๆ ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิ ทธิผลตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ได้กำหนดเป้ำหมำยที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่ำงชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ สำหรับกำรพัฒนำ โดยที่กำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจำรณำและ
วิเครำะห์ถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำกกำรดำเนินกำรต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ำยของยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำก็จะบรรลุเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศไทยในปี 2579 ที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทั้ งใน
ระดับภำพรวมและรำยสำขำของกำรพัฒนำจึงเป็นรำยละเอียดและองค์ประกอบของเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปีในทุกด้ำน โดยที่แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำมำ
รับช่วงเมื่อผ่ำน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ผ่ำนไป
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น แผนพั ฒ นำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ ง แปลง
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแผนพั ฒ นำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็ น
ประเทศที่พัฒ นำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็น
กรอบที่แผนพัฒนำฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี
ต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำร
พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงกำร
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำ
ตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิ ตและบริกำรเดิ มและขยำยฐำนใหม่ โดยกำรใช้น วัต กรรมที่เข้มข้ นมำกขึ้ น สร้ำงควำมเข้ มแข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
1.5 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำนเชิงบูรณำ
กำรของภำคีกำรพัฒนำ
1.6 เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพั ฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิม และขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้ง ในระดับอนุ
ภูมิภำค ภูมิ ภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบู รณ์และมี ประสิทธิภำพ รวมทั้ง ให้ป ระเทศไทยมี บทบำทและ
สร้ำงสรรค์ในด้ ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และโลก
2. เป้ำหมำยรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยร่วมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี
ของสั ง คม มี ค วำมเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั วได้ อย่ ำงรู้ เท่ ำ ทั น สถำนกำรณ์ มี ค วำม
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ งอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2.2 ควำมเหลื่อ มลำทำงด้ ำนรำยได้ และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิ จฐำนรำกมีค วำมเข้ม แข็ ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่
เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำ และบริกำรมีระบบกำรผลิต
และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิต และกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย
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สนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ ที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำร
ผลิตและบริกำร
2.4 ทุ น ทำงธรรมชำติ แ ละคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม สำมำรถสนั บ สนุ น กำรเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อม มีค วำมมั่ น คงทำงอำหำร พลั งงำน และน ำ โดยเพิ่ มพื้ น ที่ ป่ ำไม้ให้ ได้ ร้อ ยละ 40 ของพื้ น ที่
ประเทศเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รั บ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำคุณ ภำพน้ำและคุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน
2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง มี
ควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร
กำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำร
พัฒนำที่สำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนดำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดทำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง
ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 10 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
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กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติ
ควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำประเทศสู่กำรปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ หลำยประกำร
ประกอบด้วย ควำมชัดเจนของสำระของแผนฯ กำรรับรู้ เข้ำใจ ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมตระหนักถึง
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกภำคส่วนในสังคมต่อกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ทิศทำงที่ได้ร่วมกัน
ก ำหนดขึ้ น ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรแผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกั น ในระดั บ ต่ ำ งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ยุทธศำสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพที่ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบู รณำกำร กำรพัฒนำเชิงพื้นที่และ
กำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนที่ได้
กำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนหรือกำรแปลงแผนฯ สู่กำรปฏิบัติไว้เป็นระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเชื่อมต่อ
จำกยุท ธศำสตร์ที่ กำหนดในแผนฯ ไปสู่แผนกำรพั ฒ นำในระดับ ภำค และจัง หวัด รวมทั้ง กำรใช้กลไกภำคี
พัฒนำต่ำงๆ ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรใช้ควำมร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นั้น
เน้นย้ำถึงควำมสำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณแบบบูรณำกำร กำรดำเนินงำนร่วมกันของทั้งภำครัฐ เอกชน
และภำคประชำชน และกำรปรับ ปรุงระบบกำรติด ตำมประเมิ นผลที่ มี ป ระสิ ทธิ ภำพ และสะท้ อ นถึ ง กำร
ถ่ำ ยทอดจำกระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ สู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั น ของเป้ ำหมำยในระดั บ ผลผลิต ผลลั พ ธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ
1. หลักกำร
1.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศโดยยึดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทำงหลัก และแปลงสู่
กำรปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม
1.2 กระจำยกำรพัฒ นำลงสู่พื้น ที่ โดยยึดหลักกำรพั ฒ นำพื้ นที่ ภำรกิจ และกำรมี ส่วนร่วม (Area
Function Participation : AFP ) ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ และเป็นจุดเชื่อมโยง
กำรพัฒนำจำกชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
1.3 เพิ่มกำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกภำคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือกำรพัฒนำของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่ำงบูรณำกำรให้กำรขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภำพโดยกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนอง
ต่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำศักยภำพของพื้นที่
1.5 ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรแผนสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ที่ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกั น ในระดั บ ต่ ำงๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ยุทธศำสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพที่ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร กำรพัฒนำเชิงพื้นที่และ
กำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของภำครัฐที่สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติด้วยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน
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2.2 เพื่อบูรณำกำรแผนงำนจำกส่วนกลำง พื้นที่ และท้องถิ่น /ชุมชน ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 สู่กำรปฏิบัติ
2.3 เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ภำพรวมของประเทศลงสู่ภูมิภำค
พื้นที่ และชุมชน
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ
3.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมสำคัญและพร้อมเข้ำร่วมในกำร
ผลักดันแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) สร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคีทุกภำคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ผ่ำนกระบวนกำรและเครื่องมือต่ำงๆ ดังนี้
3.1.1 จัดหำแนวทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ โดยใช้หลักกำรตลำดสร้ำงควำมตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรที่ทุกภำคีสำมำรถนำไป
ปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จ ริง โดยสื่อสำรประชำสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนบุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชำติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ ที่เข้ำใจง่ำย รวมทั้งกำร
สร้ำงเครือข่ำยให้ข้อมูลข่ำวสำรกระจำยไปยังพื้นที่ต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถทำหน้ำที่สื่อสำรและถ่ำยทอดสำระหลักของแผนพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.2 สร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคกำรเมืองในเป้ำประสงค์และแนวทำงของแผนพัฒ นำฯ
ฉบับที่ 12 และผลักดันให้พรรคกำรเมืองนำประเด็นกำรพัฒนำสำคัญไปผสมผสำนในกำรจัดทำนโยบำยของ
พรรคและนโยบำยของรัฐบำล โดยพิจำรณำลำดับควำมสำคัญ โดยเฉพำะนโยบำยที่เกี่ยวกับ “กำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำ” ในระยะยำว
3.1.3 จัดทำคู่มือกำรแปลงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เผยแพร่แก่ภำคีกำรพัฒนำ เกิดควำม
ร่วมมือในกำรนำแผนไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เป็นคู่มือกำรประสำนแผนแต่ละระดับที่ทุกภำคส่วนสำมำรถ
นำไปปรับใช้ให้เกิดบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน จัดทำเอกสำรรวบรวมวิธีกำรขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมกำร
พัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ หรือกรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จด้วยกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคีต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ให้ภ ำคีก ำรพั ฒนำนำไปปรับ ใช้ตำมควำมเหมำะสม นำเสนอแนวทำงกำรลงทุนใน
ประเด็นกำรพัฒนำสำคัญ สำหรับหน่วยปฏิบัตินำไปประกอบกำรจัดทำแผนระดับรอง แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ
ให้มีควำมชัดเจนในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรดำเนินงำนตำมแผนควรทำในลักษณะ
คู่ขนำนทั้งภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำ
3.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล
และแผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
3.2.1 กำหนดประเด็นกำรพัฒนำสำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฉบับที่ 12เสนอ
ต่อสำธำรณะอย่ำงชัดเจน นำไปสู่กำรกำหนดแผนงำนโครงกำร กำรระดมทรัพยำกร และแนวทำงกำรร่วม
ดำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 บูรณำกำรประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อ มโยงกันและจัดทำ
เป็ น แผนกำรลงทุ น กำรพั ฒ นำ/แผนพั ฒ นำเฉพำะด้ ำ นที่ ต อบสนองกำรพั ฒ นำในหลำยมิ ติ ภ ำยใต้
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ครอบคลุมสำระและบทบำทภำคีกำรพัฒนำที่กว้ำงขวำง มีแผนปฏิบัติ
กำรที่มีควำมชัดเจนทั้งแผนงำน โครงกำร งบประมำณดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนกำร
ทำงำนและระยะเวลำ เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องให้ควำมสำคัญต่อ
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กำรคัดเลือกบุคลำกรในตำแหน่งสำคัญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำบริหำรโครงกำรเพื่อให้สำมำรถทำงำนได้
ต่อเนื่อง โดยนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ในแผนงำนและโครงกำรเหล่ำนี้ โดยและติดตำม
ประเมินผลในระดับต่ำงๆ ให้มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันมำกขึ้น
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
นำยณั ฏฐพ ล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษ ำธิ ก ำร ลงน ำมใน ป ระกำศ
กระทรวงศึก ษำธิก ำร เรื่อง นโยบำยและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึก ษำธิก ำร ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่ง ด่วน เรื่องกำร
เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญ ญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักกำร
1. ให้ควำมสำคัญ ประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติทั้ง ผู้เรียน ครูแ ละ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนและผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกประเภทและเป็นกำรศึกษำตลอด
ชีวิต
2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลักองค์กำรมหำชนในกำกับ ของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึก ษำธิกำร ให้มี ควำมคล่องตัว รวมทั้ง หน่วยงำนสัง กัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้น ที่ ภูมิภ ำคให้
สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน
ตำมนโยบำยประชำรัฐ
ระดับอำชีวศึกษำ
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ชุมชนภูมิภำคหรือประเทศ
รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง
1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
2. เรียนภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1. ทุ กหน่วยงำนในสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุง แผนปฏิ บั ติรำชกำรให้ส อดคล้องกั บ
นโยบำยของรัฐบำล
2. จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำยให้
ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน
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5. ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับ สนุน ทรัพยำกร งบประมำณอัตรำกำลังตำมควำม
ต้องกำรจำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนจัด
กำรศึกษำและวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบั ญ ญั ติก ำรศึ กษำแห่ง ชำติ โดยปรั บปรุง สำระส ำคัญ ให้ เอื้อ ต่อ กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8. ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง ที่
เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่ น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรควบรวบโรงเรียนให้พิจำรณำสื่อสำรอธิบำยทำ
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วำงแผนกำรใช้ อั ต รำก ำลั ง ครู โดยเฉพำะครู ร ะดั บ อนุ บ ำล และครู ร ะดั บ อำชี ว ศึ ก ษำให้ มี
ประสิทธิภำพ และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้ มี องค์
ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน
10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจัง หวัด นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำร และศึ กษำธิก ำรภำค มีบ ทบำทหน้ ำที่ ต รวจรำชกำร
ติดตำมประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

18

ข้อมูลพืนฐำน
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
1.ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญำ
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชำกำร บริกำรสังคม คือปรัชญำกำรทำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้หลัก
ในกำรดำเนินกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี คุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
พันธกิจ
พันธกิจ 1
พันธกิจ 2
พันธกิจ 3
พันธกิจ 4
พันธกิจ 5
พันธกิจ 6

จัดกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณ ภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ
ส่งเสริมพั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริยธรรม และวิชำชี พ ตำมหลัก ปรั ชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพกับภำคส่วนต่ำง ๆ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
ส่งเสริม และพั ฒ นำกำรวิ จัย สิ่ง ประดิษ ฐ์ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ให้ สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ และขับเคลื่อน
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเชี่ยน

อัตลักษณ์
“ จิตบริกำร ชำนำญวิชำชีพ ”
เอกลักษณ์
“ บริกำรวิชำชีพ บริกำรสังคม ”
เป้ำประสงค์ / เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
4. มีระบบภำคีเครือข่ำยด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ กับภำคส่วนต่ำงๆ
5. พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
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6. มีระบบกำรประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และขับเคลื่อน
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน
2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูง
2. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน ของนักเรียน นักศึกษำในทุกหลักสูตร
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน
4. น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
5. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ
1. เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2. เป็นศูนย์ฝึกอำชีพให้กับประชำชน และจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง
1. ปีกำรศึกษำ 2534 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพขนำดใหญ่
2. ปีกำรศึกษำ 2535 สถำนศึกษำดีเด่น กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
3. ปีกำรศึกษำ 2549 รำงวัลชมเชย สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเภท อำชีวศึกษำขนำดใหญ่
4. ปีกำรศึกษำ 2550 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่ ,รำงวัล
หมูล่ ูกเสือวิสำมัญหญิงดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ อำชีวศึกษำ ครั้งที่ 14 , รำงวัลชนะเลิศอันดับ
1 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
5. ปีกำรศึกษำ 2554 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่
6. ปีกำรศึกษำ 2555 รำงวัลหน่วยมำตรฐำนเหรียญทองระดั บชำติ ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดกลำง
ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
7. ปีกำรศึกษำ 2555 นำงสมรัตน์ พรหมรัตน์ นักศึกษำรำงวั ลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
วิชำชีพขนำดใหญ่
8. ปีกำรศึกษำ 2555 นำยธีระพันธุ์ กงผัน ได้รับคัดเลือก "เยำวชนคนดี ศรีนครหำดใหญ่"
9. ปีกำรศึกษำ 2556 นำงสำวสุนีย์ แซ่ชี นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ
ระยะสั้น
10. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยชัยณรงค์ คงชูช่วย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันมวย
ไทยสมัครเล่น ระดับภำค ภำคใต้
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11. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยพีระพัฒน์ สว่ำงจันทร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)
กำรแข่งขันกีฬำเปตองชำยเดี่ยว ระดับภำค ภำคใต้
12. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวมณีรัตน์ รัตนมณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด
ดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
13. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวเกศินี บุญทวี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำร ป ร ะ ก ว ด
ดนตรีไทย ประเภทขิมสำย ประจำปีกำรศึกษำ 2558
14. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยระพินทรนำท สิโคตร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวด
ร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย ประจำปีกำรศึกษำ 2558
15. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยกิตติพล เตศิริ , นำยสรวิชญ์ ขวัญ อ่อน , นำยสุไนร์ดี หีมหม๊ะ ,นำย
ศักดิ์ชัย พัศดร , นำยมงคล คงสกุล ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวดโฟล์ซองของคนพันธ์
R ประจำปีกำรศึกษำ 2558
16. ปีกำรศึกษำ 2559 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้รับ
รำงวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับชำติ “ประชำรัฐร่วม
พัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อำชีวศึกษำ ระดับชำติ พุทธศักรำช 2560
17. ปี กำรศึก ษำ 2559 ได้ รับ รำงวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ 3 เหรีย ญทอง ในกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวซึกษำ-เอสโซ่ ภำคใต้ ครั้งที่ 26 เรื่องกำรพัฒนำกระดำษจำกเส้นใย
ใบสัป ปะรดผสมผงถ่ำนกั มมั น ต์เพื่ อ ดูด ซับ แก๊ ส เอทิลี น และแผ่ นกั น กระแทกเพื่ อชะลอกำรสุก ของมะม่ว ง
น้ำดอกไม้ ระดับปวช.
18. ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกวิชำกำรบัญชี ได้ รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ
โครงงำนวิท ยำศำสตร์ เรื่อ งกำรใช้ป ระโยชน์ จำกสำหร่ำยคลอเรลล่ ำ และซองฟิ ล์ม บริ โภคได้จ ำกแป้ ง มั น
สำปะหลังในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
19. ปี กำรศึ กษำ 2560 นัก เรีย นระดั บชั้ น ปวช. แผนกวิช ำคหกรรมศำสตร์ ได้ รับ รำงรำงวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรผลิตฟิล์มบริโภคได้จำกแป้งข้ำว เฉี้ ย งพั ท ลุ ง
ผสมสำรสกัด กำนพลู เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำปลำสลิดเค็ม
21. ปีก ำรศึก ษำ 2560 ได้รับ รำงวัลรองชนะเลิ ศอัน ดับ 1 ระดั บชำติ ประกวดสิ่ ง ประดิษ ฐ์นั กคิ ด
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วันนักประดิษฐ์ ใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็ก
22. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง ลู ก ทุ่ งห ญิ ง
ระดับจังหวัด และระดับภำค นำงสำวกฤติยำพร ณ ฉแล้ม นักศึกษำ ปวช.2 แผนกกำรตลำด และได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศ ระดับชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี
23. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังหวัดสงขลำ
24. ปีกำรศึกษำ 2561 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประกวด
วงดนตรี โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังภำคใต้ จังหวัดสงขลำ
25. ปีกำรศึกษำ 2561 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ ได้รับ รำงวัลระดับเหรียญทอง ประเภทกีฬำ
เขย่งก้ำวกระโดด และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลชำย นำยเอกดนุ ชัยชนะ นักศึกษำ ระดับ
ปวช.2 แผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลและประเภทกีฬำวิ่งข้ำมรั้ว 400

21
เมตรชำย ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง นำยสรำวุฒิ ฆังคะมะโน นักศึกษำระดับ ปวช.2 แผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำน
26. ปีกำรศึกษำ 2561 กองลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับภำคใต้ จังหวัดตรัง ในกำรแข่งขันปืนใหญ่โรมัน
27. ปี กำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดั บภำคใต้ นำยเอกดนุ ชัยชนะ ได้รับ 2 เหรียญทอง
กระโดดไกลชำยและเขย่งก้ำวกระโดดชำย
28. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยสรำวุธ ฆังฆะมะโน ได้รับ 2 เหรียญ
ทองแดง วิ่ง 400 เมตรชำย และวิ่งข้ำรั้ว 110 เมตรชำย ในกำรแข่งขันกรีฑำ กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค
ภำคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์” วันที่ 23-29 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง
29. ปี กำรศึกษำ 2562 กีฬ ำอำชีวะเกมส์ ระดั บชำติ ได้ รับ 2 เหรีย ญทอง กระโดดไกลชำย กีฬ ำ
อำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่ำงวันที่ 2-8 กันยำยน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี
30. ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมสำขำวิชำช่ำงกล
โรงงำน “ทักษะงำน กลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงำน ระดับ ปวช.” แข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 31
31. ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น “ทักษะกำรประกอบอำหำรจำนเดียว ” กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 31
32. นำงกอบพร ศรีทิพยรำษฎร์ ได้รับรำงวัล “ครูขวัญศิษย์” จำกมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี
ปี 2564
3. กลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7
กลยุทธ์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 9

พั ฒ นำรู ป แบบกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนด้ำ นวิ ชำชีพ ที่ เน้น ผู้ เรี ยนเป็น ส ำคั ญ ให้
ผู้เรียนมีทักษะ และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน ด้ำนกำรทำวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
พั ฒ นำระบบจั ด กำรควำมเสี่ ย งด้ ว ยช่ อ งทำงที่ ห ลำกหลำย ยื ด หยุ่ น เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย ดูแล ติดตำม เฝ้ำระวัง นักเรียน นักศึกษำ
ส่งเสริม กำรบริห ำรจัดกำรแบบมี ส่วนร่วม และบู รณำกำรทั้ง ระบบด้วยหลักกำร
ประกันคุณภำพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประชำสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรศึกษำสำย
อำชีพให้กับผู้ปกครองและชุมชน
พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง สภำพแวดล้ อ มทำงกำรเรี ย นรู้ โรงฝึ ก งำน วั สดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
กำรศึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ
สร้ำงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำยนอก ในกำร
จัดกำรศึกษำสำยอำชีพ ทั้งในระบบนอกระบบ สร้ำงแหล่งเรียนรู้ และสถำนที่ฝึก
ประสบกำรณ์ ที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น
ส่งเสริมและพัฒ นำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และ
สร้ำงแรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้ำที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 10

จั ด กิ จ กรรมบริ ก ำรวิ ช ำกำร วิ ช ำชี พ สื บ สำนวั ฒ นธรรม ประเพณี และรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และสังคม

4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้จัดตั้งขึ้นจำกกำรที่ นำยชูชำติ ประธำนรำษฎร์นิกร
ซึ่งเป็นบุตรชำยของหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้ทูลเกล้ำถวำยที่ดิน จำนวน 20 ไร่ ณ พระตำหนักทักษิณรำช
นิเวศน์ และทรงพระรำชทำนให้กับกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชำชีพซึ่ง
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้ง ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหำดใหญ่ (หลวงประธำนรำษฎร์นิกร) เมื่อวันที่ 1
ตุลำคม พ.ศ. 2522 ต่อมำทำยำทได้ร้อ งขอให้กระทรวงศึกษำธิกำรเปลี่ยนชื่อเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวง
ประธำนรำษฎร์นิกร"" เพื่อเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูต่อผู้บริจำคและเป็นอนุสรณ์แด่ ""หลวงประธำนรำษฎร์
นิกร "" เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2523 และได้บริจำคเงินสมทบในกำรก่อสร้ำงอีกจำนวน 1,000,000 บำท
โดยเป็นสถำนศึกษำที่ทำหน้ำที่สอนวิชำชีพพื้นฐำนให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบำลและเอกชนและหลักสูตร
วิ ช ำชี พ ระยะสั้ น ต่ อ มำกรมอำชี ว ศึ ก ษำได้ ข ยำยบทบำทของศู น ย์ ฝึ ก วิ ช ำชี พ โดยให้ ส อนใน หลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงฝีมือ (ปชม.) เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพำะวิชำชีพอย่ำงเดียวใช้เวลำเรียน
1,350 ชั่วโมงต่ อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ยกระดับศูน ย์ฝึกวิชำชีพ ทั่วประเทศและให้เปิด สอนหลักสูต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อีกหนึ่ง หลักสูตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ""วิทยำลัยกำรอำชีพ หลวงประธำน
รำษฎร์นิกร"" เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2534 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกรได้รับกำรดูแล
อย่ำงดียิ่งจำกทำยำทของตระกูลประธำนรำษฎร์นิกรด้วยดีมำโดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธำนรำษฎร์นิกร
และคุณกฤษณ์ ประธำนรำษฎร์นิกร ได้บริจำคเงินสมทบกำรก่อสร้ำงอำคำร 3 (อำคำรชูชำติ ประธำนรำษฎร์
นิ ก ร) อี ก 2,000,000 บำท และได้ จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ""ชู ช ำติ ประธำนรำษฎร์ นิ ก ร"" เพื่ อ น ำดอกผลมำเป็ น
ทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ได้บริจำคเงินสมทบ
ให้กับมูลนิธิฯ อีก 1,000,000 บำท เพื่อให้มีดอกผลมำกพอที่จะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของ
วิทยำลัยฯ
ขนำดและที่ตัง
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ 1456 ถนนกำญจนวณิชย์ ตำบลหำดใหญ่
อ ำเภอหำดใหญ่ จัง หวั ด สงขลำ 90110 โทรศั พ ท์ 074-232036 โทรสำร 074-246945 และWebsite
http://www.lpt.ac.th E-mail Address info@lpt.ac.th
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ผู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน
ธันวำคม 2523

- ตุลำคม 2526
* นำยอัน

พฤศจิกำยน 2526

ผู้อำนวยกำร

อุยยะพัฒน์

ผู้อำนวยกำร

โกสิยำภรณ์

ผู้อำนวยกำร

เพชรมณี

ผู้อำนวยกำร

เอี่ยมสำอำงค์

ผู้อำนวยกำร

แก้วแท้

ผู้อำนวยกำร

- กันยำยน 2563
* นำยสุคนธ์

ตุลำคม 2563

คำพรรณ์

- มิถุนำยน 2560
* นำยสุรพล

ธันวำคม 2560

ผู้อำนวยกำร

- กันยำยน 2555
* นำยสุนันท์

มกรำคม 2555

เมืองสง

- เมษำยน 2552
* นำงวรรณำ

พฤษภำคม 2552

ผู้อำนวยกำร

- มกรำคม 2548
* นำยมนตรี

เมษำยน 2548

อุยยะพัฒน์

- กันยำยน 2545

* นำยบรรเลง
มกรำคม 2546

ผู้อำนวยกำร

- ตุลำคม 2540

* นำยบุญเรือง
พฤศจิกำยน 2540

อรุณกมล

- ตุลำคม 2539

* นำยมนตรี
พฤศจิกำยน 2539

อำจำรย์ใหญ่

- ตุลำคม 2531

* นำยสุเมธ
พฤศจิกำยน 2531

ปำงพุฒิพงศ์

- ปัจจุบัน
* นำยณัฐกิตติ์

ศรีสงศักดิ์ธนำ ผู้อำนวยกำร
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ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถำนศึกษำ
ชื่อภำษำอังกฤษ

วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
LUANGPRATANRAJNIKORN INDUSTRIAL AND COMMUNITY
EDUCATION COLLEGE
ที่ตังสถำนศึกษำ
เลขที่ 1456 ถนน กำญจนวณิชย์ ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์
0-7423-2036
โทรสำร
0-7424-6945
เว็บไซต์
hppt://www.lpt.ac.th
อีเมล
info@lpt.ac.th
เนือที่ของสถำนศึกษำ 20 ไร่
มีอำคำร รวมทังสิน
13
หลัง มีห้องทั้งสิ้น 111 ห้อง ได้แก่
1. อำคำรเรียน 1 (ตึกอำนวยกำร)
จำนวน 1 หลัง 24 ห้อง
2. อำคำรเรียน 2
จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
3. อำคำรเรียน 3
จำนวน 1 หลัง 25 ห้อง
4. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร
จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
5. อำคำรอเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
6. โรงงำน 1 เทคนิคพื้นฐำน
จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
7. โรงงำน 2 พัสดุกลำง
จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
8. โรงงำน 3 ช่ำงยนต์เล็ก
จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
9. โรงงำน 4 ช่ำงยนต์
จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
10. โรงงำน 5 ช่ำงเชื่อม
จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
11. โรงงำน 6 ช่ำงก่อสร้ำง
จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
12. อำคำรเรียน 4 โรงงำน 4 ชั้น
จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
13. อำคำรปฏิบัติกำรเอนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
14. อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง

4.3 สีประจำวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
" สีน้ำเงิน-ขำว "
4.4 ต้นไม้ประจำวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร
" ต้นประดู่อังสนำ "

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
หารสถานศึ
หาร กษา
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายนิธิศ สมทรัพย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายทศวิน บุญเถื่อนทับ

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
นายธนพล ขุนเชื้อ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร
นำยจำนนท์ คงพรหม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางรพีพันธ์ วารีกุล

หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ
นายมีนิจ บุญแพทย์

หัวหน้างานปกครอง
นายประเสริฐ ยุทธสะอาด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางกอบพร ศรีทพิ ยราษฎร์

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวจันทภร กลิ่มหอม

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายจเร สุทธิภักดี

หัวหน้างานการเงิน
นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวอุษา บินหรีม

หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
นายสิริพงศ์ สุขเกษม

หัวหน้างานการบัญชี
นางอรสา ตรีรัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
นายอดินนั ต์ สะแต
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวสาลี จินดาพล
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุรชัย แย้มทิม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม
หัวหน้าประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวหรรษา ชูดา
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายเอกชัย มณี
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล
นางสาวขนิษฐา ชูเชิด
หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ
นายสันติ สุวรรณวงค์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางดาวใจ ฤทธิเดช

แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน
นายอานาจ มณี แผนกวิชาช่างยนต์
นายสุริยา ทองมาก แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นางสาวจารุวรรณ มากชิต แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายธีรชัย มากชิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ว่าที่ ร.ต.เจริญพล อินขัน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสมชาย กล้าแข็ง แผนกช่างเชื่อมช่างโลหะ
นายปริญญา อินทศร แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายนฤพล หนูทอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางจุไรรัตน์ ทองบัว แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวปรียา ทองวงศ์ แผนกการตลาด
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวจิระนันท์ หมานปูเต๊ะ แผนกวิชาการโรงแรมฯ
นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาววรรณิสา รัฐจักร์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางดวงกมล พรหมชาติ แผนกวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี
นายสว่าง คงชนะ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายปริญญา อินทศร

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นายชารีฟ บาเน็งศิริ
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
อัตรากาลังคนของ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน

มีบุคลากรทั้งสิ้น
48

คน

-

คน

5

คน

93

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ

-

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น

-

คน

ช. มีอัตราว่าง/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น
1. ข้าราชการครู
2. ข้าราชการพลเรือน
3. ลูกจ้างประจา
-

-

คน

5
42
1

ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2.ทั่วไป/สนับสนุน

5
-

ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

50
43

ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก.ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปทส.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

80
18
98

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

141

คน

รวม

รวม
1
10
21
90
19
141

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
มีบุคลากรทั้งสิ้น

รวม
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ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
1
คน
10
คน
21
คน
คน
10
คน
1
คน
คน
43 คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ข้าราชการ

รวม

48

คน

(ป.เอก/โท/
ชื่อ -สกุล
ตรี...)
1. นายณัฐกิตติ์
ศรีสงศักดิ์ธนา
ป.โท
2. นายจานนท์
คงพรหม
ป.โท
3. นายธนพล
ขุนเชื้อ
ป.โท
4. นายนิธิศ
สมทรัพย์
ป.โท
5. นายทศวิน
บุญเถื่อนทับ
ป.โท
6. นายอานาจ
มณี
ป.โท
7. นายประเสริฐ
ยุทธสะอาด
ป.ตรี
8. นายอนุชาติ
นาแก้ว
ป.ตรี
9. นายปกรณ์
สุขวัฒนโชติ
ป.ตรี
10. นายสิริพงศ์
สุขเกษม
ป.ตรี
11. นายธีรชัย
มากชิต
ป.ตรี
12. นายอดินันต์
สะแต
ป.ตรี
13. นายไชยา
มาฉิม
ป.ตรี
14. นายสมชาย
กล้าแข็ง
ป.ตรี
15. นายสุริยา
ทองมาก
ป.โท
16. นายเอกชัย
มณี
ป.ตรี
17. นายสุรชัย
แย้มทิม
ป.โท
18. นายอานวย
ลาพินี
ป.โท
19. นายสันติ
สุวรรณวงศ์
ป.ตรี
20. นายสว่าง
คงชนะ
ป.โท
21. นางจารุวรรณ
มากชิต
ป.โท
22. นายปริญญา
อินทศร
ป.ตรี
23. ว่าที่ร้อยตรีเจริญพล อินขัน
ป.โท
24. นายจเร
สุทธิภักดี
ป.ตรี
25. นางรัตนา
นิชรานนท์
ป.ตรี
26. นางจุไรรัตน์
ทองบัว
ป.ตรี
27. นางสาวสาลี
จินดาพล
ป.ตรี
28. นางรพีพนั ธ์
วารีกุล
ป.ตรี
29. นางสรณี
โยธารักษ์
ป.โท

(ผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
สอนวิชา
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคพื้นฐาน
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมฯ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
หัวหน้างานทวิภาคีฯ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างานกิจกรรมฯ
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกการบัญชี
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
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30. นางอรสา
31. นางสาวปรียา
32. นางสาวจันทภร
33. นางจิระนันท์
34. นางสาวกมลมาลย์

ตรีรัตน์
ทองวงศ์
กลิ่นหอม
หมานปุ้เต๊ะ
สุระภินันท์

(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

35. นางสาววรรณิสา
36. นางสาวสุณิษา
37.นางสาวอุษา

รัฐจักร์
แพรกเมือง
บินหรีม

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

บัญชี
การตลาด
การโรงแรม
การโรงแรม
การโรงแรม
ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย
คหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรม

38. นางกอบพร
39. นางดาวใจ
40. นางสาวหรรษา
41. นางสาวขนิษฐา

ศรีทิพราษฎร์
ฤทธิเดช
ชูดา
ชูเชิด

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

42. นางเฉลิมพร

ชูศรี

ป.โท

สามัญสัมพันธ์

43. นางสาวหทัยชนก
44. นายชารีฟ

จิตปลื้ม
บาเน็งศิริ

ป.ตรี
ป.ตรี

45. นางสาวกุลอากร
46. นางดวงกมล
47. นายนฤพล

อ่ามงคล
พรหมชาติ
หนูทอง

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

48. นางสาวจุฑามาศ

ขวัญเดช

ป.ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
อาหารและ
โภชนาการ
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ชื่อ -สกุล

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการโรงแรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์
หัวหน้างานศิลปกรรม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือและผู้ช่วย
หัวหน้างาน
หัวหน้างานวิจัยฯและเจ้าหน้าที่งาน
ประกันฯ

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
หัวหน้างานแผนกวิชาหัตถกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานการเงิน
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ชื่อ - สกุล

รวม
การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)

1. นายพุทธิพงศ์
2. นายมีนิจ
3. นายณภัทร

อุยยะพัฒน์
บุญแพทย์
โฆษิตพันธวงศ์

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

4. นางสาวนันท์นภัส
5. นายณัฎฐปกรณ์

ตะนุสะ
สงนวล

ป.ตรี
ป.ตรี

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นายนิรุตต์
2. นายกิตติ
3. นายกรวิทย์
4. นายชโลธร

ทองเอียด
พูลแก้ว
ชูวิจิตร
ลีลาวุฒิ
ประเสริฐ
5. นายอดิชาต
ฉลาด
6. นายธรรมรินทร์
เพชรชู
7.ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์
8. นายอัษฎา
พรหมเพชร
9. นายศรายุทธ
รักเงิน
10. นายบัตส่อหนี
เพ็งโอ
11. นายประสิทธิ์
ทองบัว
12. นางสาวเกณิกา
พรหมสุข
13. นายศุภชัย
ฉ้วนกลิ่น
14. นางสาวพีรดา
พรหมยก
15. นายฑฤบดินทร์
บุญเลิศ
16. นายชนันท์ธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน

5

คน

(ทาหน้าที่สอน)
ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
อาหารและ
โภชนาการ
สามัญสัมพันธ์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและผู้ช่วยหัวหน้างาน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
และเจ้าหน้าที่งานการเงิน

รวม 93 คน (ทาหน้าที่สอน)
การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป โท
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
ป ตรี
ช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าทีง่ านวิจัยฯ
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ,เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษฯ
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ป ตรี
ช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
ป ตรี
ป ตรี
เทคนิคพื้นฐาน จนท.งานประชาสัมพันธ์
ป.ตรี
เทคนิคพื้นฐาน
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง เจ้าหน้าที่งานวิจัย
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ชื่อ - สกุล

การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป ตรี
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ป ตรี
การตลาด
เจ้าหน้าที่งานงานประชาสัมพันธ์

17. นายจีระยุทธ
18. นางอรทัย

สุวรรณชาตรี
หนูทอง

19. นางสาวอภิญญา

เสียมไหม

ป ตรี

การตลาด

20. นางสาวจันจิรา

หนูคง

ป ตรี

การตลาด

21. นางสาวสุปรียา

ทองส่ง

ป ตรี

การตลาด

ป ตรี

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

22. นางนิภาภรณ์
ทองมาก
23. นายธนวรรธน์
ถนอมชู
24. นางรชา
จันทรพงค์
25. นางทวิตียา
จันทร์พริ้ม
26. นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น
27. นางสาววรนาถ
แก้วดา
28. นางสาวศศิวิมล
ทิศสักบุรี
29. นายศุภชัย
เพ็ชรสลับศรี
30. นายวิษณุ
ทัดสอน
31. นายมนัสพงษ์
สัตถาวร
32. Mr.Alfonso Jr Tinoy Bagubin
33. นายณัฐรัชต์

ลิ้มชูนพรัตน์

34. นายสุภัทรชัย
35. นางสาวปิยะณัฐ
36. นางสาวภัทรสิริ
37. นายภาคภูมิ
38. นายณัฐพล
39. นางสาวรชยา
40. นายกิตติศักดิ์
41. นางสาวปัทมาวดี
42. นายสุพัฒน์

สมพรหม
ชัยรถ
เจริญสุข
สว่างรัตน์
สินธโร
บุญศิริ
สุรัตน์
รัตนากาญจน์
บัวปลอด

ป ตรี
ป ตรี
ป โท
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี

เจ้าหน้าที่งานการค้า,เจ้าหน้าที่งาน
ปกครอง
เจ้าหน้าที่งานการค้า
เจ้าหน้าที่งาส่งเสริมผลิตผลการค้า
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ งานวิจัยฯ

อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ, งานสื่อฯ
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ, งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสารบรรณ
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ชื่อ - สกุล

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่

47. นางสาวอรทัย
ทองนุ่น
48. นายสุรเชษฐ์
กาฬวงค์
49. นายกรกฎ
นวลโยม
50.นายกฤติเดช
พินชนะ
51. นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย
52. นางสาวรศนา
เหมมะ
53. นางสาวอัญชลี
คาสุวรรณ
54. นางสาวจริยา
ชนะถาวร
55. นางสาวนาเดีย
เบ็ญโส๊ะ
56. นายจาลอง
ลัภกิตโร
57. นางสาวประภัสสร จันทภาโส
58. นางสาวณัฐฐา
หนูเสน
59. นางสาวเบญจภรณ์ ทองดี
60. นายดาหริด
บินหมาน
61. นางสาวรัศมี
ปิยะพงศ์ไพศาลกุล
62. นางสาวพิชญดา พรหมวิหาร
63. นางสาวยมลพร
สุวรรณโน
64. นางจิราภรณ์
เพ็ชรสลับศรี
65. นางสาวลัดดาวัลณ์ วาโย

ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ป ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สอนวิชา
อาหารและ
โภชนาการ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
-

66. นางสาวจิดาภา

ตันจะโข

ปวส.

-

67. นางสาวกนกอร

บุญยืน

ป.ตรี

-

43. นางสาววรรณา
44. นายณัฐพล

เกื้อสุวรรณ
หวันสู

ป ตรี

45. นายขจรวุฒิ

มณีฉาย

ป ตรี

46. นางสาวนันทิศา

ชาติกระพันธ์

ป ตรี

ป ตรี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ฯ,เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานพัสุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท. งานพัสดุและอาคารสถานที่
จนท.งานการเงิน
จนท.งานการเงิน
จนท.งานบัญชี
จนท. งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานประชาสัมพันธ์
จนท.งานวางแผนงบประมาณ
จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ และจนท.งาน
ความร่วมมือ
จนท.งานประกันคุณภาพฯ และจนท.
งานวิจัยฯ
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ชื่อ - สกุล
68. นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว
69. นางสาวนิสา
แก้วงาม
70. นางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส
71. นางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง
72. นางสาวอรัญญา จินดาดา
73. นางสาวเกวลี
ศรีไชย
74. นางศุภกาญจน์
จันอิ่ม
75. ว่าที่ร้อยตรีธิวัฒน์ บุญส่ง
76. นางสาวเอกอนงค์ แสงดี
77. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว
78. นางสาวนงลักษณ์
มากเมือง
79. นางสาววิวรพร
สาแก้ว
80. นายสกรรจ์
ขุนแก้ว
81. นายธิติพันธ์
สาสุนีย์
82. นางกฤษณา
มาลีอังศุกุล
83. นางปรีดา
แก้วประกอบ
84. นายสมนึก
ไชยถาวร
85. นายดนัย
ถนอมศรี
86. นายโอกาส
จินดาใจ
87. นายสมเกียรติ
ทองสงค์
88. นายธีระ
จันทชาติ
89. นายไท
เจริญพันธ์
90. นายกิจติพัฒ
บุญรัตน์
91. นายปรีชา
ไชยโยธา
92. นายสุชาติ
แสงแก้วสุข
93. นายทวีสุทธิ์
สุวรรณบุญ

การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป ตรี
ป ตรี
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ปวช.
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.3
ม.6
ม.6
ม.6
ปวช.
ปวช.

-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานกิจกรรมฯ
จนท.โครงการพิเศษและบริการชุมชน
จนท.งานสวัสดิการพยาบาล
จนท. งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
จนท. งานวิทยบริการและห้องสุมด
จนท.งานวิทยบริการฯ (ศูนย์อินเตอร์เน็ต)
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
จนท.งานปกครอง
จนท.งานสื่อฯ และจนท.ทวิภาคี
จนท.งานสื่อฯ จนท.วิทยบริการฯ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
แม่บ้าน
นักการ
นักการ
นักการ
นักการ
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
นักการ
นักการ

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2564
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งานยานยนต์
- สาขาวิชา/งานยานยนต์ ทวิภาคี
- สาขาวิชา/งานจักรยานยนต์ ทวิภาคี
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล ทวิภาคี
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชา/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชา/งานก่อสร้าง
- สาขาวิชา/งานโครงสร้าง

ปีที่ 1
429

หน่วย : คน

1,408
คน
ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3
300
283

รวม
1012

65
24
30
38

56
13
13
19

41
23
15
29

162
60
58
86

62
9
25
14
13

34
8
8
13
5

31
18

127
35
33
40
26

13
8

ปีที่ 1
239

ระดับ ปวส.
ปีที่ 2
236

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวม
459

รวม
ทั้งสิ้น
1,408

16
19
16
10
18
58

23
42

39
61

13
12
56
5

23
30
114
5

11

18
2

29
2

201
121
58
109
241
40
69
28

33

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3

ปีที่ 1
รวมทั้งสิ้น
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งานการบัญชี
- สาขาวิชา/งานการตลาด
- สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชา/งานการโรงแรม ทวิภาคี
4. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
- สาขาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ

ภาคเรียนที่ 2/2564
ระดับ ปวส.
ปีที่ 1
ปีที่ 2

รวม

30
29
32

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวม

15
13
37

45
42
69

รวม
ทั้งสิ้น

32
29
39

31
24
31

23
15
34

86
68
104

131
110
173

9

23

16

48

48

8

6

17

31

31

32

16

48

48

รวม
ทั้งสิ้น

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1,100

คน

2.2

หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

-

คน

2.3

หลักสูตร ปชด.

-

คน

2.4 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ

-

คน

2.5

หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ตชด

- คน

2.6

หลักสูตร อื่นๆ

-

คน

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

1,100

32

ทั้งปีการศึกษา
(2564)

คน

34

เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2565 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
ปีที่ 1
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งานยานยนต์
- สาขาวิชา/งานยานยนต์ ทวิภาคี
- สาขาวิชา/งานจักรยานยนต์ ทวิภาคี
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล ทวิภาคี
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชา/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชา/งานก่อสร้าง
- สาขาวิชา/งานโครงสร้าง

หน่วย : คน

2,102
คน
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3

รวม

80
40
40
80

65
24
30
38

56
13
13
19

201
77
83
137

120
20
20
40
20

62
9
25
14
13

34
8
8
13
5

216
37
53
67
38

ปีที่ 1

40
40
20
20
20
120
20
20
20
40

ระดับ ปวส.
ปีที่ 2

16
19
16
10
18
58

11

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวม

56
59
30
38
178
20
20
31
40

รวม
ทั้งสิ้น

257
136
83
167
38
394
57
73
98
78

35

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งานการบัญชี
- สาขาวิชา/งานการตลาด
- สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชา/งานการโรงแรม ทวิภาคี
4. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์
- สาขาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งานเสื้อผ้าแฟชั้น
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีที่ 1
ปีที่ 2

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3

40
30
40

32
29
39

31
24
31

103
83
110

20
40
40

30

9

23

62

20

6

44
88
20

30
40
20

8
32 16

ทั้งปีการศึกษา (2565)
1,175 คน
คน

รวมทั้งสิ้น
1,175
คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวม

30
29
32

รวม
ทั้งสิ้น

50
69
72

153
152
182

20

82

44
88
20

-

คน
คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

-

36

37

ข้อมูลผังอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
19
17
.2 1717
19 .6 17
.5 17
.121 23.4 .3 17
.2.112
27
18
2

พื้นที่ 20 ไร่ 2- งาน - ตารางวา

24

22

16
15
13
9

ทิ

14
1
10
11

ไปสะเดา

26

25

20
3

4

5

6

7

(ถ.กาญจนวานิช )
มาตราส่ วน 1: 2000

1. อาคาร 1 (อาคารตึกอานวยการ)
2. อาคาร 2 (อาคารเรียน 4 ชั้น )
3. โรงงาน 1 เทคนิคพื้นฐาน
4. โรงงาน 2 พัสดุกลาง
5. โรงงาน 3 ช่างเชื่อม
6. โรงงาน 4 ช่างยนต์
7. โรงงาน 5 ช่างยนต์เล็ก
8. โรงงาน 6 ช่างก่อสร้าง
9. พระพุทธรูปประจาวิทยาลัย ฯ
10. เสาธงและรูปปั้นหลวงประธาน
11. ป้อมยาม
12. บ้านพักผู้อานายการ
13. ร้านค้าสหการ
14. อาคารวิทยบริการ
15. ถังส่งน้า
16. โรงรถ

8

ไปสงขลา

17. บ้านพักครู
18. บ้านพักครูชั่วคราว
19. บ้านพักนักการภารโรง
20. สนามบาสเกตบอลและห้องน้า – ห้อง
ส้วม
21. บ้านพักครูเรือนแถว
22. อาคาร 3
23. บ้านพักครู 4 ชั้น (แฟลต)
24. อาคารเรียน4 (โรงงาน 4 ชั้น)
 ช่างกลโรงงาน
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 หอประชุม
25. โรงานเดินสายไฟและสนาม
วอลเลย์บอล
26. พระวิษณุกรรมประจาวิทยาลัย ฯ
27. อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์

38

ผู้บริหารจากอดีตสู่ปัจจุบันข้อมูลงานอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
จาแนกอาคารได้ดังนี้
1. อาคารเรียน 1 (อาคารตึกอานวยการ)
พื้นที่ใช้สอย
ชั้นที่ 1 ห้องผู้อานวยการสถานศึกษา , ห้องพยาบาล , ห้องธุรการ ประกอบด้วย
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี , งานการเงิน , งานบุคลากร , งานทะเบียน , งาน
สารบรรณ , งานเอกสารการพิมพ์ , งานพัสดุ)
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , งานครูที่ปรึกษา ,
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน , งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา , งานปกครอง , งาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน)
- ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , งานวัดผลและประเมินผล , งาน
วิทยบริการและห้องสมุด , งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , งานสื่อการเรียนการสอน)
ชั้นที่ 2 ห้องประชุมราชาวดี , ห้องประชุมประดู่อังสนา ประกอบด้วย
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนและงบประมาณ, งานศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ, งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,
งานความร่วมมือ, งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ)
- งานการเงิน , งานบัญชี
ชั้นที่ 3 ห้องโสตฯ , ห้องเรียนทฤษฎี , แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2. อาคารเรียน 2 (อาคารเรียน 4 ชั้น)
พื้นที่ใช้สอย
- ชั้นที่ 1
โรงอาหาร , ห้องเรียนอาหารและโภชนาการ , ห้องจ่ามงกุฎ
- ชั้นที่ 2
ห้องเรียนทฤษฏี , ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
- ชั้นที่ 3
ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องดนตรี , ห้องเรียนศิลปะ
- ชั้นที่ 4
ห้องเรียนทฤษฎี
3. โรงงาน 1 เทคนิคพื้นฐาน
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียน และปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
4. โรงงาน 2 พัสดุกลาง
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- สานักงานพัสดุ
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5. โรงงาน 3 ช่างยนต์เล็ก
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์
6. โรงงาน 4 ช่างยนต์
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์
7. โรงงาน 5 ช่างเชื่อม
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างเชื่อม
8. โรงงาน 6 ช่างก่อสร้าง
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
9. พระพุทธรูปประจาวิทยาลัยฯ
10. เสาธงและรูปปั้นหลวงประธานฯ
11. ป้อมยาม
12. บ้านพักผู้อานวยการ
13. อาคารอเนกประสงค์
พื้นที่ใช้สอย
- ชั้น 1
ร้านค้าสหการ และห้อง Canteen (ร้านกาแฟ)
- ชั้น 2
แผนกวิชาการขายและการตลาด
- ชั้น 3
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ชั้น 4
ห้องประชุม
14. อาคารศูนย์วิทยบริการ
พื้นที่ใช้สอย
- ชั้นล่าง
ที่นั่งพักผ่อน ห้องพลานามัย ที่จัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ
- ชั้นที่ 1
ห้องสมุด
- ชั้นที่ 2
ห้องสมุดเทคโนโลยี และห้องสื่อโสตทัศนูปกรณ์
- ชั้นที่ 3
ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา , ห้องปฏิบัติการทางอินเตอร์เน็ต ,
15. ถังส่งน้า
16. โรงรถ
17. บ้านพักครู
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18. บ้านพักครูชั่วคราว
19. บ้านพักนักการภารโรง
20. สนามบาสเกตบอลและห้องน้า – ห้องส้วม
21. บ้านพักครูเรือนแถว
22. อาคารเรียน 3
พื้นที่ใช้สอย
- ชั้นล่าง ห้องเอกสารการพิมพ์ , ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องพลานามัย , สนามตระกร้อ
- ชั้นที่ 1 ห้องเรียนเย็บเสื้อผ้าสตรี, ห้องเรียนทฤษฏี, ห้องสานักงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต
แห่งประเทศไทย
- ชั้นที่ 2 ห้องเรียนทฤษฎี
- ชั้นที่ 3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนการบัญชี
- ชั้นที่ 4 ห้องเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
23. บ้านพักครู 4 ชั้น (แฟลต)
24. อาคารเรียน 4 (โรงงาน 4 ชั้น)
พื้นที่ใช้สอย
- ชั้นที่ 1
ห้องเรียน และปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- ชั้นที่ 2
ห้องเรียน และปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- ชั้นที่ 3
ห้องเรียน และปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ชั้นที่ 4
หอประชุม
25. โรงงานเดินสายไฟ และสนามวอลเลย์บอล
พื้นที่ใช้สอย
- ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า (วิชางานติดตั้งไฟฟ้า)
- สนามกีฬาวอลเลย์บอล
26. พระวิษณุกรรมประจาวิทยาลัย ฯ
27. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
พื้นที่ใช้สอย
- ชั้นล่าง
ลานปฏิบัติการอเนกประสงค์
- ชั้นที่ 1
ห้องเรียนและปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศาสนกิจชาย ห้องปฏิบัติการ
ศาสนากิจหญิง ห้องพักครูผู้สอน ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง
- ชั้นที่ 2
ห้องเรียนและปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศาสนากิจชาย ห้องปฏิบัติศาสนา
กิจหญิง ห้องพักครูผู้สอน
- ชั้นที่ 3
ห้องปฏิบัติการกีฬา
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รายงานผลการค่าใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่

รายการ

1 งบบุคลากร
- ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้าง
ประจา,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่า
วิทยฐานะ)
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
2.1 งบประมาณ ปวช.
- งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ)
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณูปโภค (ของบเหลือ
จ่ายจากงบลงทุน)
2.2 งบประมาณ ปวส.
- งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ)
2.4 งบประมาณระยะสั้น
- งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ)
3 งบลงทุน
ครุภัณฑ์
- ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้ว
แผ่นดินนวมินทราชูทิศ

ได้รับโอนจัดสรร

จานวนจ่ายจริง

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

27,718,760.00

27,718,760.00

0.00

100

1,210,600.00

1,167,120.00

43,480.00

96.40

41,600.00

22,800.00

18,800.00

54.80

833,130.00

833,129.97

0.03

99.99

600,000.00
200,000.00

600,000.00
200,000.00

0.00
0.00

100
100

1,553,700.00

1,553,679.96

20.04

99.99

624,000.00

623,992.74

7.26

99.99

313,000.00

313,000.00

0.00

100
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ที่

รายการ

- ชุดครุภัณฑ์แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
สิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงหลักคาอาคารแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
4 งบเงินอุดหนุน
4.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.2 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี
4.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
5 งบรายจ่ายอื่น
5.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
5.3 โครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)
5.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

โอนจัดสรร

เบิกจ่ายจริง

คงเหลือสุทธิ คิดเป็นร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย
5.00
99.99

126,800.00

126,795.00

432,000.00

432,000.00

0.00

100

6,887,250.00
558,900.00
2,430,000.00
1,104,300.00
1,154,250.00
112,500.00
116,000.00

6,887,243.25
449,880.00
2,426,462.65
971,100.00
1,147,916.74
112,500.00
115,838.22

6.75

99.99

109,020.00

80.49

3,537.35

99.85

133,200.00

87.93

6,333.26

99.45

0.00
161.78

100
99.86

15,000.00

15,000.00

0.00

100

90,000.00

89,970.00

30.00

99.96

312,000.00

311,944.70

55.30

99.98

160,000.00

160,000.00

0.00

100
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ที่

รายการ

โอนจัดสรร

เบิกจ่ายจริง

คงเหลือสุทธิ

5.5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการ
189,600.00
186,600.00
0.00
สอนครูอาชีวศึกษา
5.6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600.00
117,600.00
0.00
เพื่อคืนครูให้นักเรียน
5.7 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
170,000.00
170,000.00
0.00
ทรงคุณค่า
5.8 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
10,000.00
10,000.00
0.00
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.9 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
20,000.00
20,000.00
0.00
6 เงินรายได้สถานศึกษา
15,556,083.36 10,233,872.54
รวมเบิจ่ายทั้งหมด
81,576,289.48 73,062,013.63 8,514,275.85

คิดเป็นร้อย
ละของการ
เบิกจ่าย
100
100
100
100

100
89.56
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนยำนยนต์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

46
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนจักรยำนยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำ
ต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิช ำอิเ ล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็ กทรอนิก ส์ จะต้ องศึ กษำรำยวิช ำจำกหมวดวิ ชำต่ ำง ๆ และเข้ำ ร่ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

104 หน่วยกิต

48
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำงำนโครงสร้ำง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

49
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช2562 ประเภทวิ ช ำพำณิ ช ยกรรม
สำขำวิชำกำรตลำด สำขำงำนกำรตลำด จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

105 หน่วยกิต

50
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
ผู้ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิช ำชี พ พุ ทธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำพำณิช ยกรรม
สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

51
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
ท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรโรงแรม สำขำงำนกำรโรงแรม จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริม หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

11 หน่วยกิต

104 หน่วยกิต

52
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
104 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

104 หน่วยกิต

53
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ
คหกรรมศำสตร์ สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

54
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิช ำชี พ พุ ทธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำพำณิช ยกรรม
สำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่น้อยกว่ำ
103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

55
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำอุ ต สำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเครื่องมือกล จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

56
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิช ำชี พ พุ ทธศั ก รำช 2562 ประเภทวิ ช ำพำณิช ยกรรม
สำขำวิชำ ช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่
น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

57
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ
อำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(2 ชั่วโมง/12 ชั่วโมง)
รวม

22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

103 หน่วยกิต

58

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ
85 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 13 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
ไม่น้อยกว่า
85 หน่วยกิต

รวม

59
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ม.6)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง(ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อย
กว่ำ 102 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า
58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 13 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต

รวม

60
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ปวช.)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุร กิจ สำขำวิชำกำรตลำด (ปวช.) ต้ องศึ กษำรำยวิชำในหมวดวิ ชำต่ ำงๆ และเข้ำ ร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ไม่น้อยกว่า
83 หน่วยกิต

รวม

61
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ม.6)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต

รวม

ไม่น้อยกว่า

96 หน่วยกิต

62
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี (ปวช.)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

63
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี (ม.6)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต
รวม

ไม่น้อยกว่า

99 หน่วยกิต

64
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ม.6)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่
น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
รวม

ไม่น้อยกว่า

101 หน่วยกิต

65
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล (DVT)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิช ำเทคนิค กำรผลิ ต สำขำงำนเครื่ องมือกล (DVT) ต้อ งศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำ งๆ และเข้ำร่ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

66
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

67
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ DVT
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ DVT ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 85 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

85 หน่วยกิต

68
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (DVT)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคโลหะ สำขำงำนเทคโนโลยีงำนเชื่อมโครงสร้ำงโลหะ (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

69
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวช.)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

70
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน
รวม

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ไม่น้อยกว่า

21 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

96 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

71
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ปวช.)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

72
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน
รวม

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ไม่น้อยกว่า

21 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

102 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต

73
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (DVT)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 86 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

86 หน่วยกิต

74
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

75
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (DVT)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวด
วิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม

ไม่น้อยกว่า

83 หน่วยกิต

76

รายชื่อสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2564
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1 บ.พิธานพาณิชย์ จากัด สาขาคลองแงะ
2 ร้านโชคดีการช่าง
3 บ.พิธานพาณิชย์ จากัด สาขาหาดใหญ่ใน
4 บ.พิบูลยานยนต์
5 บ.พิธานพาณิชย์ จากัด สาขาบ้านพรุ
6
7
8
9
10

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด สาขาศรีภูวนารถ
บ.พิธานพาณิชย์ จากัด สาขาศุภสารรังสรรค์
ชาครการช่าง (บางแฟบ)
บ.มอเตอร์บิสสิเนส
ร้านชาคร การช่าง

11 ร้านช่างเทนเซอร์วิส
12 ร้านสินมอเตอร์
13 บ.แดนไทย อีควิปเม้นท์จากัด
14 บ.ทีทีพีคอร์เปอร์เรท บิสซิเนส
15 อู่อ๊อดบางโทงเซอร์วิส
16 ร้านท๊อป ออโต้คาร์
17 บจก.โตโยต้าสงขลา
18 อู่ช่างทัน
19 อู่ 50 เมตร
20 บ.สแกนสยามบริการจากัด

ที่อยู่สถานประกอบการ
139-149 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร 090-4950067
67 ถ.กาญจนวนิช ต.ปาดัง อ.สะเดา จ.สงขลา
1261 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 090-4950030
4/4 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
572/5-6-7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 098-0357029
270 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 090-4950030
262/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 090-4950030
389/9 ถ.ยางนา ม.2 ต.ควนลัง อ0หาดใหญ่ จ.สงขลา
69/16 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 083-1857401
389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร 081-3286966
227 ถ.คลองเรียน1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 089-4664195
1007 ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 098-6740291
99 ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทร 063-3735604
1388 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-3598256
54/1 ม.10 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 089-8771730
69 ถ.นวลแก้ว ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 091-2928501
1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 086-4810950
98/4 ม.8 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
12 ซ.55 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
168 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา 90110 โทร 074-457576

77

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

21 อู่ช่างโจ๊กเซอร์วิส
22 ช่างปุ๊เซอร์วิส
23 ร้านกฤตย์ติศักดิ์อะไหล่ยนต์
24 ร้านผอมช่างยนต์
25 อู่ช่างอิด ท่าเคียน
26 ช่างตี้ มอเตอร์ไซค์
27 ร้านกร อะไหล่
28 ร้านช่างตั้ง
29 ร้านหาดใหญ่สัจจกุล SHOP
30 ร้านช่างเทนเซอร์วิส
31 ร้าน BT racing shop
32
33
34
35

ร้านสินเรซซิง
ร้านจุน มอเตอร์ไซค์
ยุ้นห้างหาดใหญ่
บ.พิธานพาณิชย์จากัด

36 ร้านช่างโอ๊ต
37 ร้านชุมนุมยานยนต์
38 ร้านช่างนิค
39 โรงแรม PS รีสอร์ท
40 โรงแรม Sj Miracle Hotel Hatyai
41 โรงแรม Nutchana hill hotel
42 รีสอร์ทนายตะวัน

ที่อยู่สถานประกอบการ
252 ซ.12 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 083-5376676
ม.1 ถ.เอเชีย ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทร 090-2320706
77/3 ม.7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทร 095-2281423
366 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 093-6476253
87 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 086-7493734
161 ถ.ทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-4325158
68/9 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
608/1 ถ.ชุมชนต้นโดน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 090-4388720
181 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 094-5917860
227 ถ.คลองเรียน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 089-4664196
98/12 ม.3 ถ.อัมพวัน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-0469761
65 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
38 ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา โทร 083-1962853
13-15 ถ.โชติวิทยา1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
36-46 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 090-4950030
34/8 ม.8 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา โทร 099-3186391
9-3 ม.8 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 098-8048951
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-555487
2 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ. 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.080 582 6591
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.089-7651111
19/9 คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.086-6964614

78

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

43 มา นวดเพือสุขภาพ
44 ร้านมิสเตอร์สเต็ก
45 โรงแรม Silla House
46 ทุ่งลุง รีสอร์ท
47 ร้านคอนเทนเนอร์ กาแฟ
48 พาราริมรีสอร์ท
49 ร้านชาบาร์
50 ร้าน Make You Mine
51 ร้าน Kindergarden Hatyai
52 เดอะกรีนฟอเรส

รีสอร์ท

53 โรงแรมพีเอส ทุ่งเสาโฮเต็ล
54 โรงแรมอานนท์
55 ณ.มุข มณีรีสอร์ท
56 โรงแรมสีลมบูทิค
57 โรงแรมพี เรสซิเด้นท์
58 win resort
59 โรงเเรมจีทูโฮเทล หาดใหญ่
60 อเมซอนคาเฟ่ สาขาปตท.บ้านพรุ
61 อู่สวย เซอร์วิส
62 บ.หาดใหญ่มอเตอร์จากัด

ที่อยู่สถานประกอบการ
113 ซอย 5รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0819590211
42/19 ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ .หาดใหญ่083-1935389
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-4423956
751 ถ.กาญจนวนิช ต.ตะพง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร.092-5874159
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร088-6324661
ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จ.สงขลา 90180
โทร.0872904196
78/16 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 097-3535636
206 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 064-5401444
704 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-5481914
87 ม.1 ซ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-423323
ถ.จันทร์นิเวศน์ 3 ซอย 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 099-0237557
24/12 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ต.ทุ่งขมิ้น อ. นาหม่อม
จ.สงขลา 90310 โทร074382897
117 ม.1 เยื้องปากซอยคลองเตย20 ถ.คลองเตย-คลองเปล
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.088-7900903
33 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 086-4912500
48/108 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 087-2970370
51/6 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 086-6936085
147 ซ.บุญราช ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
117/2 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 062-2911977
34 ถ.โชคสมาน 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 087-2859282
ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

79
ที่
63
64
65
66

ชื่อสถานประกอบการ
อู่ช่างวิทย์
อู่เชษฐ์ เซอร์วิส
ร้านช่างธร ฮอนด้า
บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์ สาขาเพชรเกษม

67 อู่เอ็ม.ที การาจ
68 บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้งจากัด
69 เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์เซอร์วิส
70 เยลโล่เซอร์วิส หาดใหญ่
71
72
73
74
75

บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ สาขา 30 เมตร
อู่ช่างเจมส์ บางกลา
อู่นิยมการช่าง
อู่ช่างปาบ เซอร์วิส
หจก.มาเรีย การยาง

ที่อยู่สถานประกอบการ
70/51 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 089-6598694
27 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8/1 ถ.บ้านในไร่-ควนจง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ถ. เพชรเกษม ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร 074-820666
90 ม.3 ซ.3เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 084-9956759
133 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา โทร 089-9798013
501 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 086-9626377
98 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา
โทร 087-8818810
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-464300
42/4 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา โทร 074-2622207
170/2 ม.5 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
87/1 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
839 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร 080-7149814

80

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2564
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1 โรงแรมบุรีศรีภู
2

โรงแรม Sj Miracle Hotel Hatyai

3 โรงแรม ชมจันทร์ รีสอร์ท
4 รีสอร์ทนายตะวัน
5 มา นวดเพือสุขภาพ
6 ร้าน Mr. Steak
7 โรงแรมเขือนเพชร รีสอร์ท
8 โรงแรม Silla House
9 ร้านแม่เบญ 2
10 ร้านครัวคุณกวาง
11 โรงแรม บานาน่า รีสอร์ท
12 พาราริมรีสอร์ท
13 ร้าน Kindergarden.hdy
14 เดอะกรีนฟอเรส รีสอร์ท
15 ร้านกฤตย์ติศักดิ์อะไหล่ยนต์
16 ร้านผอมช่างยนต์
17 อู่ช่างอิด ท่าเคียน
18 ช่างตี้ มอเตอร์ไซค์

ที่อยู่สถานประกอบการ
310 ถ. ศรีภูวนารถ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-247111
2 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ. 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.080 582 6591
689 ม.2 ถ. เลียบครองระบายน้า ต.ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
โทร. 099-1989129
19/9 คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.086-6964614
113 ซอย 5รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0819590211
42/19 ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 083-1935389
97/1 ม. 13 ถ. เพชรเกษม 43 ต. กาแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
โทร. 074-498784
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-4423956
65 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. 074-817373
29 ม. 1 ต. สานักแต้ว อ. สะเดา จ. สงขลา โทร. 063-5955616
247/4 ถ. เลียบเมือง ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา
โทร. 083-4349981
ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จ.สงขลา 90180
โทร.0872904196
724 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 097-3615056
87 ม.1 ซ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-423323
77/3 ม.7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทร 095-2281423
366 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 093-6476253
87 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 086-7493734
161 ถ.ทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-4325158

81

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

19 ร้านช่างตั้ง
20 ร้านหาดใหญ่สัจจกุล SHOP
21 ร้านช่างเทนเซอร์วิส
22 ร้าน BT racing shop
23
24
25
26

ร้านสินเรซซิง
ร้านจุน มอเตอร์ไซค์
ยุ้นห้างหาดใหญ่
บ.พิธานพาณิชย์จากัด

27 ร้านช่างโอ๊ต
28 ร้านชุมนุมยานยนต์
29 ร้านช่างนิค
30 บริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์จากัด
31 บริษัท ส.เจริญคาร์ออโต้เซอร์วิส
32 บ.ทีทีพีคอร์เปอร์เรท บิสซิเนส
33 อู่อ๊อดบางโทงเซอร์วิส
34 อู่ช่างตั้ม หาดใหญ่
35 บจก.โตโยต้าสงขลา
36
37
38
39

อู่ช่างทัน
อู่ 50 เมตร
บ.สแกนสยามบริการจากัด
อู่ช่างโจ๊กเซอร์วิส

ที่อยู่สถานประกอบการ
608/1 ถ.ชุมชนต้นโดน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 090-4388720
181 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 094-5917860
227 ถ.คลองเรียน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 089-4664196
98/12 ม.3 ถ.อัมพวัน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095-0469761
65 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
38 ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา โทร 083-1962853
13-15 ถ.โชติวิทยา1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
36-46 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 090-4950030
34/8 ม.8 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา โทร 099-3186391
9-3 ม.8 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 098-8048951
99 ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทร 063-3735604
111/1 ม. 3 ถ.ลพบุรีราเมศร์ ต. คลองแห อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
90110 โทร. 087-2981808
1388 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-3598256
54/1 ม.10 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 089-8771730
185 ม. 1 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลส 90110
โทร. 093-7755518
1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 086-4810950
98/4 ม.8 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
12 ซ.55 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
168 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกลา จ.สงขลา 90110 โทร 074-457576
252 ซ.12 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 083-5376676
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ที่

ชื่อสถานประกอบการ

40 ช่างปุ๊เซอร์วิส
41 อู่ เอ็ม.ที การาจ
42 อู่ ประจักษ์คาร์แคร์
43 อู่ ณรงค์ เซอร์วิส

ที่อยู่สถานประกอบการ
ม.1 ถ.เอเชีย ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทร 090-2320706
90 ถ. เพชรเกษม 3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. 084-9956759
107/3 ม. 3 ถ. น้าตกโตนงาช้าง ต. ทุ่งตาเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
90110 โทร. 084-3122255
93 ม.7 ถ. ชูพันธุ์ ต. ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 0816089747
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อันดับอาชีพมาแรงปี’65 และอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จัดอันดับสายงานและอาชีพมาแรงปี 2565 และทิศทางตลาดงานไทยยุคดิจิทัลดิส
รัปชั่นถึงโควิดดิสรัปชั่น
วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลวิเคราะห์ทิศทาง
ตลาดงานไทยในปี 2565 โดยครอบคลุมถึงการคาดการณ์ธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง พร้อมจัดอันดับสาย
งานมาแรงแห่งปีด้านตลาดงาน หลังจากที่แต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชั่นมาจนถึง โควิด-19
ดิสรัปชั่น จนทาให้มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย ซึ่งนับเป็นความท้าทายของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ที่ต้องรับมือกับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
นางสาวลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจาประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายสาคัญ ๆ ทั้งดิจิทัลดิสรัปชั่นและโควิดดิสรัปชั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถี
การใช้ชีวิต การทางาน และการดาเนินธุรกิจของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น ทิศทางของตลาดงานและแรงงานมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่ (new economy)
ซึ่งทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องมีการวางแผนด้านกาลังคน การสรรหาบุคลากร รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์
การทางานปัจจุบันสู่อนาคต และสร้างความสาเร็จร่วมกันท่ามกลางโลกของการเปลี่ยนแปลง
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สายงานที่ตลาดงานต้องการ
แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ดาเนินการสารวจและจัดอันดับตลาดแรงงานประเทศไทย ประจาปี 2565 สายงาน
ที่ตลาดงานต้องการ 10 อันดับ มีดังนี้
อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด 20.16%
อันดับ 2 สายงานการผลิต 19.03%
อันดับ 3 งานระยะสั้นต่าง ๆ 12.74%
อันดับ 4 สายงานไอที 11.29%
อันดับ 5 สายงานวิศวกร 9.19%
อันดับ 6 สายงานบัญชีและการเงิน 8.71%
อันดับ 7 สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7.10%
อันดับ 8 สายงานบริการลูกค้า 5.48%
อันดับ 9 สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 3.71%
อันดับ 10 สายงานทรัพยากรบุคคล 2.26%
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“อย่างไรก็ตาม สายงานขายและการตลาดนับว่ามีความสาคัญ และมีความต้องการสูง ต่อเนื่อง 5 ปี
ติดต่อกัน และจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ยิ่งทาให้บทบาทของการขายและการตลาดมีส่วนสาคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค และงานการผลิตมีความต้องการสูงเพราะแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงาน
สัญญาจ้างมีความต้องการแรงงานสูงขึ้น จากการลดความเสี่ยงด้านบุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19
ทางด้านสายงานด้านไอทียังมีการเติบโตและมีความต้องการสูงมากสอดคล้องทิศทางยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น
และโควิดดิสรัปชั่น ที่ใช้อุปกรณ์ไอทีและนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทางาน และตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่ต้องการรักษาระยะห่างทางกายภาพส่งผลให้มีตาแหน่งงานทางด้านไอทีเกิดขึ้นและเติบโตสูงมากใน
ปัจจุบัน
งานวิศวกรมีความต้องการแปรผันตามทิศทางของภาคการผลิตในหลากหลายสายเพื่อให้การทางานทั้ง
ในส่ว นกระบวนการทางานและการผลิต ดาเนิ นต่อไปได้ อย่างไม่มีส ะดุดในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร
อาชีพมาแรงแห่งปี’65
จากผลการสารวจ 10 อันดับ อาชีพมาแรงแห่งปีของประเทศไทย ปี 2565 แบ่งเป็น
– สายงานขายและการตลาด ได้แก่ งานขาย, งานพัฒนาธุรกิจ, งานการตลาดดิจิทัล, งานอีคอมเมิร์ซ และงาน
การตลาด
– สายงานการผลิต ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค งานระยะสั้นต่าง ๆ ได้แก่ งานฝ่ายผลิต , งานขาย, งาน
ไอที, งานวิศวกร, งานโลจิสติกส์, งานบริการลูกค้า และงานก่อสร้าง
– สายงานไอที ได้ แก่ Programmer & Developer, Big Data, Project Management, IT – Technique, IT
Infrastructure, IT Support, Blockchain, IT Management, Software Tester และ Robotics
– สายงานวิศวกร ได้แก่ งานวิศวกรประกันและตรวจสอบคุณภาพ, งานวิศวกรการผลิต, งานวิศวกรรมการวัดคุม
, งานวิศวกรโครงการ, งานวิศวกรวิจัยและพัฒนา
– สายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ งานผู้ตรวจสอบบัญชี และงานที่ปรึกษาทางการเงิน
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– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานจัดเรียงสินค้า , งานส่งพัสดุ, งานคลังสินค้า, งานจัดซื้อในและ
ต่างประเทศ
– สายงานบริก ารลูกค้ า ได้ แก่ งานบริก ารให้ ข้อ มูล ทางโทรศั พท์ , งานแนะน าสิ นค้ า , งานบริก ารลูก ค้า ทาง
โทรศัพท์, งานขายทางโทรศัพท์ และงานที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง
– สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ พยาบาล, แพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์ และงานบริการ
ทางด้านสุขภาพ
– สายงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานบริหารบุคคลและวางแผนกาลังคน, งานสรรหาบุคลากร, งานบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, งานพัฒนาบุคลากร และงานระบบสารสนเทศ

งานที่ gig workers ชื่นชอบ
ทางด้านอาชีพมาแรงในกลุ่มงานระยะสั้น ทั้งงานสัญญาจ้างและงานชั่วคราว ซึ่งมีตาแหน่งงานที่มีความ
ต้องการหลากหลาย ดังนี้
– สายงานการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพมาแรง ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค
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– สายงานขาย ได้แก่ งานขาย และงานประจาพื้นที่/อีเวนต์
– สายงานไอที ได้ แ ก่ programmer & developer, IT support, project management และ software
tester
– สายงานวิศวกร ได้แก่ งานวิศวกรประกันและตรวจสอบคุณภาพ งานวิศวกรระบบ งานวิศวกรผลิตภัณฑ์ และ
งานวิศวกรโยธา
– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานคลังสินค้า งานแพ็กสินค้า และงานจัดเรียงสินค้า
– สายงานบริการลูกค้า ได้แก่ งานแคชเชียร์ งานแนะนาสินค้า และงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์
– สายงานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม
กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง และน่าจับตา 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
– ธุรกิจบริการ ในกลุ่มขนส่งโลจิสติกส์, การแพทย์ และพาณิชย์
– ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ในกลุ่มยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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– ธุรกิจเทคโนโลยี ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจสาหรับปี 2565 ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ, เทคโนโลยี และสินค้า
อุตสาหกรรม ตามทิศทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว

ภาพรวมความต้องการแรงงานมีทิศทางเติบโตขึ้นจากสถานการณ์โควิดรอบที่ 1 ในปี 2563 องค์กรและ
ผู้ประกอบการเดินหน้าทาการลงทุนประกอบธุรกิจและดาเนินกิจกรรมในส่วนของการผลิตได้ต่อเนื่อง และให้ได้
ตามแผนงานที่วางไว้
ทางด้านความต้องการของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละ
ภูมิภาค อาทิ สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ระยอง, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, นครราชสีมา
และสงขลา เป็นต้น
อาชีพที่คนอยากทามากที่สุด
พร้อมกันนี้ยังทาการสารวจ 10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงาน ดังนี้
อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด 27.26%
อันดับ 2 สายงานวิศวกร 17.31%
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อันดับ 3 สายงานบริการลูกค้า 11.05%
อันดับ 4 สายงานบัญชีและการเงิน 7.39%
อันดับ 5 สายงานไอที 7.36%
อันดับ 6 สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6.35%
อันดับ 7 สายงานทรัพยากรบุคคล 5.94%
อันดับ 8 สายงานธุรการ 5.45%
อันดับ 9 สายงานการผลิต 4.34%
อันดับ 10 งานระยะสั้นต่าง ๆ 3.97%

นอกจากนี้ ผลสารวจยัง ระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่มีความสนใจทางานในกรุงเทพฯ และหมุนเวียนตาม
พื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งจากการสารวจมุมมองผู้ประกอบการในพื้นที่ มีการรับมือและปรับเพื่ อขับเคลื่อน
ธุรกิจให้พลิกฟื้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างดี สามารถรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
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EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2565 เศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้า เป็นผลมาจาก Omicron แต่คาดว่ากระทบ
น้อยกว่า Delta
เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอลงจากปีก่อน แต่ยังเผชิญปัจจัย
เสี่ยงสาคัญโดยเฉพาะจาก COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ (เช่น Omicron) และปัญ หาการขาดแคลนด้านอุปทานที่
อาจทาให้เงินเฟ้อและการตึงตัวของภาวะการเงินโลกสูงขึ้นมากกว่าคาด EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2565
ขยายตัว 4.1% ชะลอลงจาก 5.8% ในปี 2564 แต่ถือเป็นการฟื้นตัวในเกณฑ์ดีที่สูง กว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยมี
ปัจ จั ย สนั บ สนุ น จากการฟื้ น ตั ว ของการบริ โ ภคตามการทยอยเปิ ด เมื อ งสะท้อ นอั ต ราการฉีด วั ค ซี น ที่ สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (EMs) ซึ่งจะนาไปสู่การเร่ง บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ในช่วงต้น
(pent-up demand) และการขยายตัวของการลงทุนทั้งการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังที่ลดลงไปมากในช่วงก่อน
หน้า (inventory restocking) และการลงทุนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในภาพรวม ความแตกต่างของการฟื้นตัวในปีหน้าระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนาจะลดลงจากปีก่อนหน้า จากการที่ประเทศกาลังพัฒนาจะเร่งฉีดวัคซีนได้มากขึ้นและจะเป็นแรงส่ง
การเติบโตตามหลังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่การฉีดวัคซีน ทาได้ครอบคลุมไปแล้วในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
การฟื้ นตัว ของเศรษฐกิ จเพื่ อกลั บไปสู่ระดับการเติบโตตามศักยภาพของประเทศต่าง ๆ จะยั ง มีค วามเร็ว ที่
แตกต่างกัน (multispeed) ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านวัคซีน ยา และระบบสาธารณสุข ความสามารถของการใช้
มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยสหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพได้
เร็วจากมาตรการการคลังขนาดใหญ่ ขณะที่สหราชอาณาจักรจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากผลกระทบของ Brexit และ
จีนจะเผชิญความท้าทายจากนโยบาย zero-COVID และปัญหาระดับหนี้ที่สูงในภาคอสังหาริมทรัพย์ สาหรับ
กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานและ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นมาก
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อย่างไรก็ดี ต้องจับตาความเสี่ยงสาคัญ 2 ปัจจัยที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ได้แก่
การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ “Omicron” ที่การศึกษาเบื้องต้นชี้ว่า
สามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น และอาจลดประสิทธิผลของวัคซีนในปัจจุบันต่อการป้องกันการติดโรค ถึงแม้
อาการของผู้ป่วยจะรุนแรงน้อยกว่า ก็อาจส่งผลกระทบให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกสะดุดลงได้ โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้น ปีหน้า หลังหลายประเทศเริ่มจากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศบางส่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนั้น หากยังมีหลายภูมิภาคของโลกที่ยังฉีดวัคซีนได้
ล่าช้าก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่อาจรุนแรงกว่าเดิมขึ้นได้อีก
ปัญหา supply chain disruption ที่อาจยืดเยื้อกว่าที่คาด ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจน
กระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภค ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหา supply chain disruption ปรับรุนแรงขึ้น ไม่สามารถ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้นมามาก จนทาให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น โดยเป็นผลจาก 4 ช่องทาง คือ
การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้มีการประกาศล็อกดาวน์และปิดโรงงานในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก จนเกิดการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบ
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส และมาตรการสนับสนุนรายได้
จากภาครัฐ ที่ลดแรงจูงใจในการกลับมาทางานของแรงงาน
ความล่าช้าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรือ ซึ่งส่งผลรุนแรงต่อกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะกลุ่มที่
ขนส่งทางน้า
การลงทุนใหม่ในการขยายกาลังการผลิตของสินค้าพื้นฐาน เช่น พลังงาน และเซมิคอนดักเตอร์ ในช่วงที่
ผ่านมาอยู่ในระดับต่า จึงทาให้เกิดการขาดแคลน
อย่างไรก็ดี EIC ประเมินว่าปัญหา supply chain disruption จะทยอยคลี่คลายลงได้ในปี 2565 โดย
ราคาสินค้าอาจยังอยู่ในระดับสูง แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหรือเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลง หลังจากที่โรงงาน
อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกกลับมาเปิดทาการได้ และภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตาม
อัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็มีแนวโน้มปรับดีขึ้นหลังเม็ดเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐในประเทศหลักทยอยหมดอายุลง ประกอบกับความกังวลต่อการแพร่ระบาดที่ลดลง รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของค่าแรงในบางอุตสาหกรรม ทาให้แรงงานมีแนวโน้มทยอยกลับเข้าตลาดแรงงานมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้
ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนชิปที่ถึงแม้ล่าสุดจะเริ่มเห็นสัญ ญาณการลงทุนเพิ่ม แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่าง
น้อยช่วงปี 2566 กว่าที่อุปทานใหม่จะออกมาเพียงพอต่อความต้องการในตลาดโลก ในภาพรวม ปัญหา supply
chain disruption น่าจะทยอยคลี่คลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทาให้อัตราเงินเฟ้อโลกในปีหน้ามีแนวโน้ ม
ชะลอลงแต่จะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนเกิด COVID-19
ทั้งนี้แรงกดดันเงินเฟ้อได้ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยลดการผ่อนคลายการดาเนินนโยบาย
การเงินลง โดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งสัญญาณลดปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE
tapering) ในอัตราที่เร็วขึ้น จากความกัง วลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทาให้คาดว่า QE Tapering
อาจสิ้นสุดลงในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้เดิม และอาจทาให้ Fed สามารถปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายได้อย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2565 โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกอาจทาได้อย่างเร็วในช่วงกลาง
ปี ส าหรั บ ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) นั้ น ได้ ด าเนิ น การท า QE Tapering ไปแล้ ว เช่ น กั น อย่ า งไรก็ ดี ด้ ว ย
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ตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวช้ากว่า และแรงกดดันเงิ นเฟ้อที่ยังต่ากว่าสหรัฐฯ ทาให้คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับปัจจุบันจนถึงปี 2567
ด้านเศรษฐกิจไทย EIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจปี 2564 เป็น 1.1% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 0.7%
จากโมเมนตัมการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศหลังการเปิดเมืองและเปิดประเทศ สะท้อนจาก
ข้อมูลเร็ว (high frequency data) ที่สะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจาก
สถานการณ์การระบาดในประเทศที่ดีขึ้น และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน โดยช่วงต้นเดือนธันวาคม จานวนผู้
ได้รับวัคซีนครบโดสอยู่ที่ประมาณ 60% ของประชากร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 68-70% ของประชากร ณ สิ้น
ปีนี้ จึงทาให้ภาครัฐมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคเป็นระยะ ๆ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท
กลับมาดาเนินการได้อีกครั้งโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังมี
การอัดฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ การเพิ่มเงินโครงการ
คนละครึ่งเฟส 3 การให้เงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม และโครงการคงการจ้างงานในภาค SMEs เป็นต้น
ซึ่ง จะมีผลสนับสนุนการใช้จ่ายในช่วงปลายปีนี้จนถึง ต้นปีหน้า นอกจากนี้ ภาคส่งออกของไทยยัง คงขยายตัว
ต่อเนื่องตามการเติบโตของการค้าโลก แม้จะมีการชะลอตัวในบางช่วงจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
คู่ค้าและปัญหาคอขวดอุปทานที่กระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิต ในภาพรวม EIC ประเมินว่าการส่งออก
สินค้าของไทยในปี 2564 จะเติบโตได้ถึง 16.3%

93
โรเบิร์ต วอลเทอร์สเผย 10 เรื่องน่ารู้ แนวโน้มตลาดแรงงาน - เงินเดือนไทยปี 65

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย เผยผลสารวจเงินเดือน - แนวโน้มการจ้างงานปี 2565 เผย 10 ข้อน่ารู้
แนวโน้มตลาดงานในประเทศไทย ค่าตอบแทนการย้ายงานขยับ 10 - 30% ในสาขาดิจิทัลเรียกเงินเดือนเพิ่ม
สูงสุด 30% หากย้ายงานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรยืดหยุ่น การสื่อสารช่วยดึงดูดการทางาน
ปี 2565 เป็น ปีที่ภาคธุรกิจมีค วามหวั ง ว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวขึ้น ชัดเจนหลัง จากที่ในปี 2563 2564 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายระลอกทาให้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจโดยรวมได้รับ
ผลกระทบ
โดยตลาดแรงงานถือว่าเริ่มมีสัญญาณในการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นตั้ง แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีเมื่อการ
ควบคุมการระบาดในประเทศและในภาคการผลิตทาได้ดีขึ้น มีการเร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนที่ช่วยให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ ช่วยให้ตลาดแรงงานฟื้นตัว ความต้องการจ้างงานของภาคเอกชนมีมากขึ้น
"กรุงเทพธุรกิจ" สัมภาษณ์ "ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา" ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจาประเทศไทย
ที่ป รึ ก ษาด้ านการจั ด หางานระดั บ โลกซึ่ ง มี ส านัก งานใหญ่ ที่ก รุ ง ลอนดอนและ ส านัก งานในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงาน ตาแหน่งงานที่ได้รับความสนใจ รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มเงินเดือน
ในสาขางานที่น่าสนใจใน ในปี 2565
ปุณยนุช กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2563
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564 การจ้างงานในหลายประเทศในภูมิภาคได้มีการฟื้น
ตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในประเทศไทยการฟื้นตัวยังค่อนข้างช้าเนื่องจากการระบาดในช่วงแรกยังส่งผลกระทบอย่าง
หนักต่อภาคการผลิต ขณะที่ในภาคเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้มีการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล
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ผลการสารวจเงินเดือนในปี 2565 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์สสาหรับประเทศไทย มีสาระสาคัญ
น่าสนใจ 10 ข้อ ได้แก่
1.อัต ราเงิ นเดื อนจะเพิ่ มขึ้ น ประมาณ 10-30% ส าหรับ ผู้ที่ ห างานใหม่ ในปี 2565 โดยสาขาที่ เป็ น ที่
ต้องการของตลาดมากเช่น ตาแหน่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ การควบคุมไลน์การผลิตให้มีความต่อเนื่อง
รวมทั้งผู้ที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สามารถปรับเพิ่มเงินเดือนได้กว่า 30% กรณีที่มีการย้ายงานไป
ที่ใหม่
2.ความต้องการในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร
สืบเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม
3.พนักงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงด้วยข้อเสนอที่น่าจูงใจ ในขณะที่บริษัท
จะต้องปรับค่ าตอบแทนและสวัส ดิการเพื่อให้ สามารถรัก ษาบุค ลากรด้ านเทคโนโลยี ด้า นระบบการจัดการ
อัตโนมัติและการวิเคราะห์ผล ซึ่งมีอยู่อย่างจากัดไว้ได้
ในขณะที่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถภายในประเทศยังคงดาเนินต่อไป ตาแหน่งที่สามารถ
ทางานจากระยะไกลได้ (remote working) จะดึงดูดผู้สมัครจากต่างประเทศที่ไม่จาเป็นต้องย้ายมาประเทศไทย
4.ภาคการผลิตของไทยจะฟื้นตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับความต้องการที่มาจากทั่วโลก โดยการผลิตในไทย
จะได้รับอานิสงค์จากการกระจายฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5.ผู้สมัครงานต้องการการทางานที่ยืดหยุ่น และแผนการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

6.การทางานระยะไกล (remote working) กาลัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับทักษะการสื่อสารที่
จาเป็นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7.อัตราการลาออกของพนักงานจะสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานกาลังมองหางานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิดจะยังคงเป็นปัจจัยที่ทาให้ พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงในการเปลี่ยน
งาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะในบางด้านเท่านั้น

8.การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการในตัว
ผู้สมัครควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้และการทางานเชิงรุก

9.การเพิ่มขึ้ น ของทางานจากระยะไกล (remote working) ส่ง ผลต่อ การเพิ่มความหลากหลายของ
พนักงาน น าไปสู่พนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น พนักงานให้ ความสาคัญ กับเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น และบางองค์กรต้องการการทางานแบบไฮบริดที่มีการทางานทั้ง
10.สิ่งที่ถูกให้ความสาคัญเพิ่มขึ้น คือ การที่นายจ้างจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนแก่พนักงานในกรณีที่ต้องมี
การเรียกมาทางานที่หน้างานโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง
ปุ ณ ยนุ ช กล่ า วต่ อ ว่ า ส าหรั บ ทิ ศ ทางการจ้ า งงานในปี 2565 การท างานแบบในออฟฟิ ศ จะถู ก ให้
ความส าคั ญน้ อ ยลง แต่จ ะเน้ น รู ป แบบการท างานจากระยะไกล (remote working) ที่ ช่ว ยให้ผู้ ป ฏิ บัติ ง าน
สามารถทางานจากที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้มากขึ้น
รวมไปถึงความต้องการในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีในด้ านเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การขาย และการตลาด รวมไปถึง ต าแหน่ง ที่ผู้สมัค ร
สามารถใช้ทักษะของตนได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมใดๆ จะสามารถเรียกเงินเดือนที่สูง ได้ การปรับตัวของ
เงินเดือนในปี 2565 ยังคงสอดคล้องกับปีก่อนหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ จะอิงตามความสามารถใน
การแข่งขัน
ทั้งนี้ในปี 2565 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความต้องการจ้าง
งานในหลายตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น บริการทางการเงิน ตาแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่าย 5G การ
วิเคราะห์ข้อมูล และบล็อกเชน รวมถึงการบริการลูกค้า การบริการทางธนาคารแบบเสมือนจริง นอกเหนือจาก
นี้ ในปี 2565 เทคโนโลยีจะยังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ควบคู่ไป
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การทางานจากที่ บ้านทาให้เกิดการขยายขอบเขตการสรรหาบุคลากรซึ่งมุ่งเน้น
ที่ความหลากหลายและการทางานร่วมกันมากขึ้น ทักษะด้านการจัดการ (soft skills) และการสื่อสารถือว่ามี
ความจาเป็น
"ในปี 2565 ในทุ ก อุต สาหกรรมพนัก งานมี ความมั่ นใจในโอกาสการจ้า งงานใหม่แ ละส่ ว นใหญ่
คาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมแล้ว ผลสารวจยัง
แสดงให้ เห็นว่า นโยบายการทางานที่ยื ดหยุ่น เพื่อนร่ วมงาน และวัฒ นธรรมองค์กรที่ สร้างแรงบันดาลใจให้
พนั ก งานท างานอย่ า งดีที่ สุ ด รวมถึง การท างานที่ ท้ า ทายและน่ า สนใจมากขึ้ น ถื อเป็ น ปั จ จั ย ที่พ นั ก งานให้
ความสาคัญสูงที่สุดในลาดับแรก" ปุณยนุช กล่าว
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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
เป้าหมายการพัฒนา
“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพ
3. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนประเด็นการพัฒนา1. พัฒนาภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์
การสร้างฐานรายได้ใหม่ : เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การรักษาฐานรายได้เดิม : เรื่อง การค้าชายแดน
: เรื่อง การท่องเที่ยว
: เรื่อง การเกษตร
: เรื่อง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
: เรื่อง อุตสาหกรรมต่อเนื่องยางพารา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างความ
เติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
2. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประวัติจังหวัดสงขลา
" สงขลา " ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือ ง ศิลปพื้ นบ้านเป็น มรดกทาง
วัฒนธรรมสงขลาเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ระหว่าง ปี
พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาส แซร์แวส เรียกชื่อเมืองสงขลา ว่า "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานว่า คา
ว่า สงขลา เพี้ยนมาจากชื่อ "สิงหลา" (อ่าน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร
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เหตุผลที่สงขลามีชื่อว่า สิงหลา แปลว่าเมืองสิงห์ โดยได้ชื่อนี้มาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่น
เรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแต่ไกล จะเห็นเป็นรูปสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง
สงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนี้ว่า สิงหลา ส่วนไทยเรียกว่า เมืองสทิง เมื่อมลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมือง
สทิง ก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพี้ยนเป็นสาเนียงฝรั่งคือ เป็นซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียง
มลายูและฝรั่งเสียงเพี้ยนเป็นสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอ้างว่า สงขลาเพี้ยนมาจาก "สิงขร" แปลว่า ภูเขา โดยอ้าง
ว่าเมืองสงขลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแดง ต่อมาได้มีการพระราชทานนามเจ้าเมืองสงขลาว่า "วิเชียรคีรี" ซึ่ง มี
ความหมายสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า "สงขลา" เดิมชื่อสิงหนคร
(อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอะอยู่ท้าย มลายูไม่ชอบ จึงเปลี่ยนเป็นอา และชาวมลายูพูดลิ้นรัวเร็ว ตัด
หะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเป็น ซิงกอรา
สงขลา เป็ น เมื องประวั ติ ศาสตร์ มี เรื่ องราวสื บ ต่อ กัน ตั้ง แต่ ส มัย ก่อ นประวั ติศ าสตร์ มีก ารค้น พบ
หลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่อาเภอสทิงพระ ประวัติ ความเป็นมา และ
วัฒนธรรมสมัยที่เมืองสทิงพระเจริญ เค บูรล์เบท ได้ให้ทัศนะว่า สทิงพระ คือศูนย์กลางของอาณาจักรเซี้ยะโท้
หรือเซ็กโท เป็นแหล่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมีร่อยรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองสทิง
พระเป็นศูนย์กลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น
คาขวัญ ประจาจังหวัด
นกน้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
ตราสัญลักษณ์
รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหา หลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่
บุคคลบางคนบอก
ที่มาของตราประจาจังหวัดนี้ ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุ มเสื้อฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลา
นครินทร์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากร ออกแบบตราสังข์ ใช้เป็น
เครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา
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ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดที่ 617-756 เหนือ ลองจิจูด 100
01-101 06 ตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ
947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
ขนาดพื้นที่ จังหวัดสงขลามีขนาดพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจาทุกปีคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุมจะเริ่มตั้ง แต่หลังจาก
หมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่
อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล
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ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจาก
พัดผ่านอ่าวไทย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นทาให้ฝนตกน้อยลง
แผนที่จังหวัดสงขลา
1.อาเภอเมืองสงขลา
2.อาเภอสทิงพระ
3.อาเภอจะนะ
4.อาเภอนาทวี
5.อาเภอเทพา
6.อาเภอสะบ้าย้อย
7.อาเภอระโนด
8.อาเภอกระแสสินธุ์
9.อาเภอรัตภูมิ
10.อาเภอสะเดา
11.อาเภอหาดใหญ่
12.อาเภอนาหม่อม
13.อาเภอควนเนียง
14.อาเภอบางกล่า
15.อาเภอสิงหนคร
16.อาเภอคลองหอยโข่ง
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เพลงประจาจังหวัดสงขลา
เพลงมาร์ชสงขลา
ขับร้อง นักร้องสุนทรสมาน โดย ใหญ่ นภายน
เมืองสงขลาแดนฟ้าบันดาล แหล่งประสานพาณิชยการก้าวไกล
สมิหลาทิวทัศน์เด่นตาซึ้งใจ ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย์
ชาวสงขลารักษาความดี ประเพณีล้วนเชิดชูชวนชื่นชม
แหล่งศึกษานาพัฒนาสังคม ดินแดนอุดมสินทรัพย์นานา
รูปสังฃ์งามเด่นนั่นเป็นมงคล มิ่งขวัญปวงชนถ้วนทุกคนเทิดทูนศรัทธา
ร่วมใจไมตรีเหมือนดังน้องพี่เกิดร่วมมารดา
สุขศานติ์สืบมายืนยงคู่ฟ้าทักษิณถิ่นไทย...
เพลงเสน่ห์สงขลา
ขับร้อง ศุ บุญเลี้ยง
ขอถามมีเมืองไหน บนด้ามขวานทองมีสองเลใหญ่
มีนางเงือกสาวสวย มีลักยิ้มด้วย ไม่บอกว่าข้างไหน
งามหาดสมิหลา สุดหูสุดตา เสียงสนเสียดใบ
เกาะหมูเกาแมวไล่กัน ทุกวี่ทุกวันมันไล่กันทาไม
ลองขึ้นเขาตังกวน ฝูงลิงมันชวนขึ้นลิฟท์ว่องไว
มองไปในทะเล เห็นเรืองตังเก กอและ ห่างไกล
ชวนน้องไปลองผลักหิน คงเคยได้ยินเก้าเส้งใช่ไหม
อยากจังอยากมาสู่ขอ เงินยกให้พ่อ พ่อมายกหินไป
สงขลา สงขลา
ลองมาสงขลากันหม๊าย
ลองชิมเต้าหู้ยี้ เถ้ากั่วหมี่ หรือขนมไข่
ไอศครีมไข่แข็ง ถั่วเขียว ครองแครง ข้าวมันแกงไก่
ข้าวฟ่าง ข้าวเม่า ข้าวยา ลองกินเหนียวดา ซาละเปาลูกใหญ่
กวยเตี๋ยวอยู่ใต้โรงงิ้ว ใครอย่าแซงคิว แม่ค้าเขาปากไว
เดินสองขาพาเดิน สองตามองเพลินถ้ายังเดินไหว
หรือจะนั่งสามล้อ คนถีบเขารอ พ่วงข้างพาไป
ถนนยังชื่อนางงาม ยิ่งแยิ่งงาม นครนอก คอนใน
ห้องแถวบ้านเก่าโบราณ อยู่กันมานาน ทั้งคนจีนแขกไทย
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ต้นไม้ ดอกไม้ประจาจังหวัดสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs.
ชื่อวงศ์ Miliaceae
ชื่อสามัญ สะเดาเทียม
ชื่อทางการค้า ชื่อพื้นเมือง เทียม, สะเดาช้าง (ตรัง)
ลักษณะ
ไม้ต้นสูง ๓๐ - ๔ เมตร เปลือก เรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบ
ประกอบเป็นรูปขนนก
ก้านใบยาว ๒๐ - ๖ เซนติเมตร เรียงสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบย่อย เยื้องสลับกันเล็กน้อย
จานวน ๗ - ๑ คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ กว้าง ๓ - ๔ เซนติเมตร ยาว ๕ - ๘ เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ใบสี
เขียวอ่อน ดอกออกรวมเป็นช่อ ตามง่ามใบ สีขาวหรือสีเขียวอ่อน ผลรูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง เนื้อในเมล็ดมีกลิ่น
แรงมี เมล็ดเดียว ออกดอกเดือนมีนาคม ผลแก่ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด
นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไป ส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นา
ประโยชน์ เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยทาลาย สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้เกือบ ทุก
ส่วนเนื้อไม้ใช้ทาเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใช้รับประทานได้ เมล็ด นามาสกัดสารทายาฆ่าแมลง
เปลือกต้มทายาแก้บิดหรือท้องร่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
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พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทาด้วยวัสดุสแตนเลส ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาคอหงส์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวาย
วนอุทยานน้าตกบริพัตร
ห่างจากอาเภอเมือง 52 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 406 ระหว่างกิโลเมตรที่ 35-36
วัดถ้าเขารูปช้าง
ตั้งอยู่ตาบลปาดังเบซาร์ ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ประมาณ 13 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติเขาน้าค้าง
ครอบคลุมพื้นที่อาเภอนาทวี และ อ.สะเดา เขาน้าค้างเป็นเขตหวง ห้ามกว่า 40 ปี ตั้งแต่สงครามโลก
หาดสะกอม
ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา
วัดขวด
หรือสถานปฎิบัติธรรมโคกสัก ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านคลองหาน ตาบลบ้านแค ห่างจากอาเภอหาดใหญ่ 50
กิโลเมตร
น้าตกโตนงาช้าง
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นน้าตกที่สวยงามแห่ง หนึ่ง ในภาคใต้ อยู่ห่างจากอาเภอ
หาดใหญ่
วัดหาดใหญ่ใน
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา
อุทยานนกน้าคูขุด(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา)
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตาบลคูขุด ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองสงขลา 55 กิโลเมตร
วัดจะทิ้งพระ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลจะทิ้งพระ ห่างจากที่ว่าการอาเภอสทิง พระประมาณ 200 เมตร เดิมเรียกว่า “วัด
สทิงพระ
พิพิธภัณฑ์พธามรงค์ (พะธามะรง)
ตั้ง อยู่ที่ถนนจะนะใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติ สงขลา ซึ่ง เป็นสถานที่ตั้ง บ้านพักเดิมของรอง
อามาตย์โทขุ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียรชม เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยา
สุนทรานุ
ทะเลสาบสงขลา
เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้าไปทางทิศเหนือประมาณ 80
กิโลเมตร
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตาบลเกาะยอ บริเวณใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 2 สถาบัน
สะพานติณสูลานนท์
เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 4146 เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่ สงขลา
วัดมัชฌิมาวาส
(วัดกลาง) อยู่ที่ถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และสาคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลาย
อยุธยา
เขาเก้าเส้ง
ห่างจากหาดสมิหลาประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งแห่งชาติ
เกาะยอ
เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง
แหลมสมิหลา
อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาด
ทรายขาวสะอาด
หมู่บ้านทากรงนก
ตั้งอยู่ที่บ้านสะกอม ตาบลสะกอม หมู่ 2 บ้านนา ตาบลบ้านนา และหมู่บ้านหัวดิน ตาบลป่าชิง กลุ่ม
แม่บ้านกรง
เขาตังกวน
บนยอดเขาตั ง กวนเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานเจดี ย์ พ ระธาตุ คู่ เ มื อ งสงขลา ซึ่ ง สร้ า งในสมั ย อาณาจั ก ร
นครศรีธรรมราช
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พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
ตั้งอยู่ที่ตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทาง
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
ห่างจากตัวเมือ งหาดใหญ่ 6 กิโ ลเมตร เป็นสถานที่พักผ่ อนหย่อ นใจของชาวหาดใหญ่และอาเภอ
ใกล้เคียง
เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง
ประกอบด้วย เจดีย์องค์ดา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง สร้างไว้เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี
เจดีย์...
วัดพะโคะ
หรือ วัดพระราชประดิษฐาน อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจาพรรษาของ สมเด็จพะโคะ
หรือหลวงพ่อทวดเหยี...
วัดเอกเชิงแส
อยู่ที่ตาบลเชิงแส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 408 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4196 เข้าอาเภอกระแสสินธุ์
เดิมชื่อ
บ้านศรัทธา
เป็นบ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ องคมนตรี
และรัฐบุรุษ
สวนสัตว์สงขลา
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่เป็นภูเขาเล็กๆ หลายลูก
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
อยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล เมื่อ พ.ศ. 2435 พระอาจารย์สอนบาลีในวัด
ชัยมงคล
เขาน้อย
อยู่ใกล้กับแหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
แหลมสนอ่อน

105
อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลมเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์กรม
หลวงชุมพร
ย่านเมืองเก่าสงขลา
ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้ องแถวไม้แบบจีน ตึก
คลาสสิคสไตล์ชิโนโป

บรรณานุกรม

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-844546
https://techsauce.co/pr-news/scb-eic-2021-outlook
https://www.bangkokbiznews.com/business/976457

ภาคผนวก

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นายธนพล ขุนเชือ้ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ร่วมกับครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ร่วมจัดทาอาหารและเครื่องดื่มนาไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายใต้งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it - จิตอาสา) เพือ่ เป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

ครูที่ปรึกษา ทาหน้าที่ควบคุมกากับดูแลนักเรียน นักศึกษา
เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โดยบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

นายณัฐกิตต์ ศรีสงค์ศักดิ์ธนา ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูที่ปรึกษาทาหน้าที่ควบคุมกากับดูแลนักเรียน นักศึกษา เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
โดยบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ณ จุดรับวัคซีน เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ชั้น 5
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
เป็นประธานในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง ฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
สาหรับครูอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
1456 ถนน กาญจนวนิช ตาบล หาดใหญ่ อาเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร 074-232036 โทรสาร 074-246945

Website: www.lpt.ac.th E-mail: info@lpt.ac.th

