
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

สำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 

พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. จัด ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาและการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. กลุ่มด้านอาชีพ 

- หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา มีความสอดคล้องและรองรับต่อ 5 กลุ่ม 

อาชีพใหม่ 5 ศักยภาพพื้นท่ี และการแข่งขันใน 5 ภูมิภาค 

2. ด้านผู้เรียน 

- กำลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีงานทำ และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 



- ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือ มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 

3. ด้านสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีคุณภาพสูง มีความเป็นเลิศ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และภูมิภาค 

- สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชน และฐานการเรียนรู้ด้าน 

อาชีพท่ีเช่ือมโยงกับทุกระดับการศึกษา 

4. ด้านวิจัย และการจัดการองค์ความรู้ 

- การวิจัยอาชีวศึกษาเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอด 

อาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การน าไปใช้ และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 

- ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับองค์ความรู้อาชีวศึกษา 

5. ด้านบริหารจัดการ 

- การบริหารจัดการใหม่ท่ีเหมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 2555 

6. ด้านครู และบุคลากรอาชีวศึกษา 

- ปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มาตรฐานและ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเร่ง ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และ 

บุคลากรอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคล่ือนนโยบายส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 58 กลยุทธ์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้อง 

กับตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลางกลยุทธ์ 

1.1 กำหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานฝีมือสากลบนฐาน 

ความเป็นไทย คิดเก่ง ทำเก่ง ส่ือสารเก่ง และสร้างเครือข่ายวิชาชีพเก่ง 

1.2 ยกเครื่องหลักสูตรอาชีวะ เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลิตศักยภาพคนไทยสอดคล้องอาเซียน 

1.3 ปรับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาท้ังระบบสู่มาตรฐานทักษะฝีมือสากลทุกสาขาอาชีพ 

1.4 เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาคู่ค้า และภาษาเพื่อนบ้านชายขอบ 

1.5 ปรับระบบประเมินความสามารถจากสมรรถนะ (Exit Exam) เช่ือมต่อกับการประกันคุณภาพ 

ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

1.6 แบ่งขนางสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมายและสนับสนุนการพัฒนายกระดับ  

(Formula Funding+Top up) 

1.7 เพิ่มการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนอาชีวะ 

1.8 ปรับระบบการเรียนการสอน (Pedagogy) น าเทคนิควิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ 

(Constructionism/Project base เรียนแบบบูรณาการ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง) 



1.9 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 

1.10 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการนิเทศ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์เป็นท่ีพึ่งของครูอย่างแท้จริง 

1.11 จัดระบบระเบียบสะสมรายบุคคล (Portfolio) ท้ังบุคลากรและผู้เรียน 

1.12 จัดท ารายการมาตรฐานครุภัณฑ์ ส่ือการเรียนการสอน จ าแนกตามวิชาชีพ จัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ ห้องเรียนมาตรฐานในระดับพื้นฐานอย่างเพียงพอ และห้องเรียนเทคโนโลยีท่ีสอดคล้อง 

กับหลักสูตรเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา 

1.13 เร่งแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

1.14 พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยใช้กิจกรรมองค์การทางวิชาชีพ ให้เป็นอัตลักษณ์ของอาชีวศึกษา 

1.15 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และบูรณาการใน 

การจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกลยุทธ์ 

2.1 สร้างภาพลักษณ์ แนะแนว-แนะน าอาชีพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษา 60 : 40 

2.2 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา ผลิตนักเทคโนโลยีปฏิบัติการ 

2.3 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ม.6 ผู้อยู่ในภาคแรงงานด้วยกระบวนการท่ีมีคุณภาพหลักสูตร 

พัฒนาพิเศษให้จบ ปวช. ภายใน 8 เดือน 

2.4 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มด้อยโอกาส 

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพิเศษเพื่อเป็นกลไกลสนับสนุนการใช้ชีวิตและให้ความร่วมมือ 

แก้ปัญหาความยากจน 

2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา และกรอ. ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 

 1 ทุน อาชีพขาดแคลน 

2.6 สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาและการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน รายได้ในกลุ่มพื้นท่ีพัฒนาพิเศษ 



2.7 สนับสนุนโครงการพัฒนาตามพระราชด าริโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อยกระดับความรู้ด้าน 

วิชาชีพให้กับประชาชนพร้อมการปรับตัวสู้เศรษฐกิจไทย 

2.8 เร่งลดปัญหาการออกกลางคันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

2.9 สนับสนุน/ขยายศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างถาวร 

2.10ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาก าลังคนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 

3.1 เร่งแก้ปัญหาครูขาดแคลน รวมทั้งเงินเพิ่มปริญญาตรี 15,000 บาท กลุ่มครูจ้างสอน 

3.2 เพิ่มพูนประสบการณ์ครูด้วยกระบวนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ (ฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญอาชีพ/ 

e-Training/ฝึกงานในสถานประกอบการ) 

3.3 สนับสนุนการได้มาซึ่งวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพยึดโยงกับ 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินสถานศึกษาดีเด่น และ 

การประเมินอื่นๆ 

3.4 ประสานความร่วมมือกับ กคศ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสรับบรรจุบุคลากรครู 

วิชาชีพ สาขาขาดแคลน วิชาชีพเฉพาะท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

3.5 เร่งจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารองรับการพัฒนา และการจัดต้ัง 

สถาบันการอาชีวศึกษา 

3.6 พัฒนาครูอาชีวศึกษามืออาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบุคลากรในสถานประกอบการมืออาชีพ 

เป็นครูอาชีวะ 

3.7 พัฒนา จัดหาครูสอนวิชาชีพด้านภาษาต่างประเทศ ท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาคู่ค้า 

คู่แข่ง 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4.1 จัดกระบวนการเชิงระบบ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายภาคี “ผู้ใช้ ผู้ผลิต ร่วม 

คิดร่วมสร้าง” 

4.2 เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเมื่อส าเร็จการศึกษา 

4.3 สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนในรูปผลิตภัณฑ์ร้านค้า 

“อาชีวศึกษาครบวงจร” 

4.4 สนับสนุนการมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ 

4.5 สนับสนุนการได้มาซึ่งวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ 

4.6 ต้ังศูนย์รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อใช้วางแผน 

พัฒนาเชิงระบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมนานาชาติ 

5.1 จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 

- จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 

- พัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับสถานศึกษาและ

ระดับประเทศ Country License, e-Courseware และ e-Content ต่างๆ รวมทั้งระบบการเรียนรู้ผ่าน

วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

- ส่งเสริมให้มีการน าระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้ระบบดังกล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.2 จัดระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา 

- โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนในทุกสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อระบบ 

- Wifiในทุกสถานศึกษา 



- ระบบบริหารจัดการ ระบบการประสานงานอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาห้องปฏิบัติการ ICT (MOC) 

- ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และ e-Portfolio 

- ระบบความปลอดภัยข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ท้ังในส่วนกลาง และ

สถานศึกษา 

- ระบบการจัดการความรู้เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนระหว่างกลุ่มครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา 

- ระบบศูนย์ข้อมูลความต้องการก าลังคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 

6.1 พัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้จากผู้มีความส าเร็จในวิชาชีพ ท้ังคลังปัญญา

คนอาชีวะในอดีตถึงปัจจุบัน และครูคลังสมองในวิชาชีพ ทุกระดับจนถึงนานาชาติ 

6.2 สร้างขีดความสามารถนักเรียนนักศึกษาอาชีวะให้เป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม ผ่าน

กระบวนการพฒันาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ ให้พร้อมมุ่งสู่เวทีสากล 

และสามารถขยายผลสู่การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 

6.3 จัดต้ังกองทุนพัฒนาอาชีวศึกษา ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 56 

6.4 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการจัดอาชีวศึกษา

ให้ได้มาตรฐาน อาทิ ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

6.5 ส่งเสริมความสามารถด้านอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ 

อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 

6.6 ส่งเสริมการวิจัยและการใช้ผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพในทุกสถานศึกษาและ

หน่วยงาน 

6.7 ส่งเสริมการผลิตและจดสิทธิบัตรจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

6.8 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมและอาชีพเพื่อแก้ปัญหาสาธารณภัยและท ามาหากิน 

6.9 ส่งเสริมการจัดต้ังสมาคมวิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

7.1 จัดอาชีวศึกษา English Program (EP) Mini English Program (Mini EP) Chinese Program(CP) 

และ Mini Chinese Program (MCP) น าร่องในสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม 

7.2 เพิ่มทักษะทางภาษาสากล ภาษาคู่ค้า และภาษาเพื่อนบ้านชายขอบให้กับนักศึกษา 

7.3 จัดหาครูสอนภาษาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถนักเรียนนักศึกษา 

7.4 สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ระบบการรองรับสมรรถนะทางอาชีพท่ีเป็นมาตรฐานท้ัง

ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

7.5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี การฝึกงาน และการฝึกอบรม ในสถานประกอบการท่ีมี

มาตรฐานระดับสากลท้ังในและต่างประเทศ 

7.6 สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 

8.1 สรุปรายงาน ประเด็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ เผยแพร่สู่องค์กรและสาธารณะ ท้ังเอกสารส่ิงพิมพ์ 

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

8.2 ให้มีกระบวนการประเมินมาตรฐานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมทุก 3 เดือน อาทิมาตรฐาน

ระดับ สำนัก/ศูนย์/หน่วย และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยกำหนดระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี

ตามมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น และเร่งรัดพัฒนาดีเด่น 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 

– 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน

ย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 



ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี

ความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และ

ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ดังนี้ 

ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูป

องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด

การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง 

(Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand 

โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 

ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 



Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน 

School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 

สำหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็น

ต้น 

การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะ

ใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่

ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน 

และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

และอาชีพท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้าน

อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การต่างประเทศ เน้นภารกิจท่ีต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 

ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ประกอบด้วย 

เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 

– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

– การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 

– การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับ

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

– การจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 



เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 

ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา การ

ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้

ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

เป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) 

รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

การประชาสัมพันธ์ โดยจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตส่ือและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม

และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

สำหรับเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธกิาร 

การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 

การศึกษายกกำลังสอง โดย 

– พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 

Center : HCEC) 



– จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้

ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital 

Education Excellence Platform : DEEP) 

– ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

– จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพืน้ฐานท่ีจำเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติมเต็ม

ช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการช้ันนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคล่ือนความร่วมมือ

การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน รวมทั้งผลิตกำลังแรงงานท่ีมี

คุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศและสถานประกอบการ 

มุ่งเน้นพฒันาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 

Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษา

ดิจิทัล (Digital College) 

มุ่งเน้นพฒันาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการ

ดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational 

Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด

ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับ

นานาชาติ 



มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อดึงดูด

ให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียน 

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ

ปฏิบัติท่ีทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

ขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ียุติการศึกษา ท้ังก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

จนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง

รายได้ 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 

เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดย

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 



ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

 

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางในการ

วางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ

พื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท

ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข

ปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ

ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) 

งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีกำหนดหากมี

ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเรง่รัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมี

ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 



ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญา 

       ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาท่ีใช้

หลักในการดำเนินการบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดกำรเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

วิสัยทัศน์ 

 ผลิตและพัฒนากำลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะวิชาชีพอันพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

พันธกิจ 3 บริหารสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 

พันธกิจ 4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ 

พันธกิจ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตัลสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 อัตลักษณ์ 

             “ จิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ ” 

เอกลักษณ์ 

“ บริการวิชาชีพ บริการสังคม ” 

  



เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. มีระบบกำรบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

4. มีระบบภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ และวิชำชีพ กับภาคส่วนต่างๆ 

5. พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และสร้งนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

6. มีระบบการประกันคุณภาพ ตำมเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ

ขับเคล่ือนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอำเซียน 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

    1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูง 

        2. ลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษาในทุกหลักสูตร 

        3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 

        4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นากำราบริหารจัดกำรเพื่อลดปัญหาการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ 

 

 

 

 



ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

1. เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกำรเรียนการสอนด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็นท่ียอมรับของชุมชน

และท้องถิ่น 

2. เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับประชาชน และจัดการอาชีวศึกษาอยา่งมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง 

        1. ปีการศึกษา 2534 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ 

        2. ปีการศึกษา 2535 สถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ปีการศึกษา 2549 รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทานจำกกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภท อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 

        4. ปีการศึกษา 2550 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ,

รางวัล 

หมูลูู่กเสือวิสามัญหญิงดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 14 , รางวัล

ชนะเลิศอันดับ1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ปีการศึกษา 2554 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ 

6. ปีการศึกษา 2555 รางวัลหน่วยมาตรฐานเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาด

กลาง 

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชำชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

7. ปีการศึกษา 2555 นางสมรัตน์ พรหมรัตน์ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่ 

        8. ปีการศึกษา 2555 นายธีระพันธุ์ กงผัน ได้รับคัดเลือก "เยาวชนคนดี ศรีนครหาดใหญ่ 

        9. ปีกำรศึกษา 2556 นางสาวสุนีย์ แซ่ชี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ

ระยะส้ัน 



10. ปีการศึกษา 2557 นายชัยณรงค์ คงชูช่วย ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขัน

มวย 

ไทยสมัครเล่น ระดับภาค ภาคใต้ 

11. ปีการศึกษา 2557 นายพีระพัฒน์ สว่างจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญ

เงิน)การแข่งขันกีฬาเปตองชายเด่ียว ระดับภาค ภาคใต้ 

12. ปีการศึกษา 2558 นางสาวมณีรัตน์ รัตนมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ

ประกวด 

ดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ประจำปีการศึกษา 2558 

13. ปีการศึกษา 2558 นางสาวเกศินี บุญทวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด 

ดนตรีไทย ประเภทขิมสาย ประจำปีการศึกษา 2558 

14. ปีกำรศึกษา 2558 นายระพินทรนาท สิโคตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ

ประกวด 

ร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย ประจำปีกำรศึกษำ 2558 

15. ปีการศึกษา 2558 นายกิตติพล เตศิริ , นายสรวิชญ์ ขวัญอ่อน , นายสุไนร์ดี หีมหม๊ะ , 

นายศักดิ์ชัย พัสดร , นำยมงคล คงสกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโฟล์ค

ซองของคนพนัธ์R ประจำปีกำรศึกษา 2558 

16. ปีการศึกษา 2559 ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ระดับชาติ 

“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” กำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 

17. ปีกำรศึกษา 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในการประกวดโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวซีวษา-เอสโซ่ ภาคใต้ ครั้งท่ี 26 เรื่องการพัฒนา

กระดาษจากเส้นใยใบสัปปะรดผสมผงถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับแก๊สเอทิลีนและแผ่นกันกระแทก

เพื่อชะลอการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ ระดับปวช. 



18. ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับช้ัน ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับชาติโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายคลอเรลล่า และซองฟิล์ม

บริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

19. ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับช้ัน ปวช. แผนกวิชำคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรอง 

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการผลิตฟิล์มบริโภคได้จำกแป้งข้าวเฉ้ียง

พัทลุงผสมสำรสกัด กานพลู เพื่อยืดอำยุการเก็บรักษาปลาสลิดเค็ม 

21. ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ประกวดส่ิงประดิษฐ์นักคิด

ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วันนักประดิษฐ์ ใหม่ เครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

22. ปีกำรศึกษา 2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

หญิงระดับจังหวัด และระดับภาค นางสาวกฤติยาพร ณ ฉแล้ม นักศึกษา ปวช.2 แผนกกำรตลาด 

และได้รัรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

23. ปีกำรศึกษา 2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดวงดนตรี

โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธาน ระดับจังหวัดสงขลา 

24. ปีกำรศึกษา 2561 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท

ประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธาน ระดับจังภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

25. ปีกำรศึกษา 2561 กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภท

กีฬาเขย่งก้าวกระโดด และรางวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬากระโดดไกลชาย นายเอกดนุ ชัยชนะ 

นักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชำไฟฟ้ากำลัง และรางวัลเหรียญเงนิ ประเภทกีฬากระโดดไกล

และประเภทกีฬาวิ่งขา้มรั้ว 400 เมตรชาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นายสราวุฒิ ฆังคะมะโน 

นักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

26. ปีการศึกษา 2561 กองลูกเสือวิทยาลัยการอำชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ 

ระดับภาคใต้ จังหวัดตรัง ในการแข่งขันปืนใหญ่โรมัน 

27. ปีกำรศึกษา 2562 กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ นายเอกดนุ ชัยชนะ ได้รับ 2 เหรียญทอง

กระโดดไกลชายและเขย่งก้าวกระโดดชาย 



28. ปีกำรศึกษา 2562 กีฬาอำชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ นายสราวุธ ฆังฆะมะโน ได้รับ 2 เหรียญ

ทองแดง วิ่ง 400 เมตรชาย และวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย ในการแข่งขันกรีฑา กีฬาอาชีวะเกมส์ 

ระดับภาคใต้ ครั้งท่ี 17 “สังข์หยดเกมส์” วันท่ี 23-29 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง 

29. ปีกำรศึกษา 2562 กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ได้รับ 2 เหรียญทอง กระโดดไกลชาย กีฬา

อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่างวันท่ี 2-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัด

ลพบุรี 

30. ปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่าง

กลโรงงาน “ทักษะงาน กลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน ระดับ ปวช.” แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค 

ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 

31. ปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน “ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ” การแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภาค 

ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 

32. นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์ ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา

จักรี ปี 2564 

3. กลยุทธ์ ของสถานศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ และความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบดูแลผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 กลยุทธ์ที่ 7 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรักษา

ส่ิงแวดล้อมให้แก่ชุมชนและสังคม 



กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงรายวิชาหรือกำหนด

รายวิชาเพื่มเติม 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนสู่การปฎบิัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 10 การจัดการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์สถานศึกษา การใช้อาคารสถานท่ี 

ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ อย่างคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 13 ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพให้

ผู้ปกครอง และชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และ

สร้างแรงจูงใจให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 15 สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ในการ

จัดการศึกษาสายอาชีพ ท้ังในระบบและนอกระบบสร้างแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีฝึก

ประสบการณ์ ท่ีหลากหลายยืดหยุ่น 

กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ด้านการทำวิจัย พัฒนานวัฒกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 



4. ประวัติ ความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 

       วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้จัดต้ังขึ้นจากการท่ี นายชูชาติ ประธานรำษฎร์นิกรซึ่งเป็น

บุตรชายของหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้ทูลเกล้า ถวายท่ีดิน จำนวน 20 ไร่ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

และทรงพระราชทานให้กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง ""ศูนย์ฝึกวิชาชีพหาดใหญ่ (หลวงประธานราษฎร์นิกร) เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2522 ต่อมาทายาทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนช่ือเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์

นิกร"" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้บริจาคและเป็นอนุสรณ์แด่ ""หลวงประธานราษฎร์นิกร "" เมื่อวันท่ี 2 

ตุลาคม พ.ศ.2523 และได้บริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างอีกจำนวน 1,000,000 บาท 

โดยเป็นสถานศึกษาท่ีทำหน้าท่ีสอนวิชาชีพพื้นฐานให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบาลและเอกชนและหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้สอนใน หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพาะวิชาชีพอย่างเดียวใช้เวลาเรียน 1,350 ช่ัวโมงต่อมา

กระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับศูนย์ฝึกวิชาชีพท่ัวประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น ""วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร"" เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.

2534 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้รับการดูแล 

อยา่งดียิ่งจากทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นกิรด้วยดีมาโดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกรและคุณ

กฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้บริจาคเงนิสมทบการก่อสร้างอาคาร 3 (อาคำรชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร) อีก 

2,000,000 บาท และได้จัดต้ังมูลนิธิ ""ชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร"" เพื่อนำดอกผลมำเป็นทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และเมื่อวันท่ี 19 กรกฎำคม 2554 ได้บริจาคเงินสมทบให้กับมูลนิธิฯ อีก 

1,000,000 บาท เพื่อให้มีดอกผลมากพอท่ีจะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯขนาดและ

ท่ีต้ังวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  

ต้ังอยู่เลขท่ี 1456ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-

232036  

โทรสาร 074-246945 และWebsite http://www.lpt.ac.th E-mail Address info@lpt.ac.th 
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ผู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน 

ธันวาคม 2523 - ตุลาคม 2526 

* นายอัน    ปางพุฒิพงศ์    อาจารย์ใหญ่ 

พฤศจิกายน 2526 - ตุลาคม 2531 

* นายสุเมธ อรุณกมล    ผู้อานวยการ 

พฤศจิกายน 2531 - ตุลาคม 2539 

* นายมนตรี อุยยะพัฒน์    ผู้อำนวยการ 

พฤศจิกายน 2539 - ตุลาคม 2540 

* นายบุญเรือง เมืองสง    ผู้อำนวยการ 

พฤศจิกายน 2540 - กันยายน 2545 

* นายบรรเลง คำพรรณ์    ผู้อำนวยการ 

มกราคม 2546 - มกราคม 2548 

* นายมนตรี อุยยะพัฒน์    ผู้อำนวยการ 

เมษายน 2548 - เมษายน 2552 

* นางวรรณา โกสิยาภรณ์    ผู้อำนวยการ 

พฤษภาคม 2552 - กันยายน 2555 

* นายสุนันท์ เพชรมณี    ผู้อำนวยการ 

มกราคม 2555 - มิถุนายน 2560 

* นายสุรพล เอี่ยมสำอางค์    ผู้อำนวยการ 

ธันวาคม 2560 - กันยายน 2563 



* นายสุคนธ์ แก้วแท้    ผู้อำนวยการ 

 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 

* นายณัฐกิตต์ิ ศรีสงศักดิ์ธนำ    ผู้อำนวยการ 

 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน 

  * ดร.ประจวบ จันทภาโส   ผู้อำนวยการ 

 

 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี 

ช่ือสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

ช่ือภาษาอังกฤษ  

LUANGPRATANRAJNIKORN INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ท่ีต้ังสถานศึกษา  

เลขท่ี 1456 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 

90110 

โทรศัพท์ 0-7423-2036 โทรสาร 0-7424-6945 เว็บไซต์ hppt://www.lpt.ac.th 

อีเมล info@lpt.ac.th 

เนื้อท่ีของสถานศึกษา 20 ไร่ มีอาคาร รวมทังส้ิน 13 หลัง มีห้องท้ังส้ิน 111 ห้อง ได้แก่ 

1. อาคารเรียน 1 (ตึกอำนวยการ) จำนวน 1 หลัง 24 ห้อง 

2. อาคารเรียน 2   จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง 



3. อำคำรเรียน 3   จำนวน 1 หลัง 25 ห้อง 

4. อาคารศูนย์วิทยบริการ  จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง 

5. อาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง 

6. โรงงาน 1 เทคนิคพื้นฐาน  จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง 

7. โรงงาน 2 พัสดุกลาง  จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง 

8. โรงงาน 3 ช่างยนต์เล็ก  จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง 

9. โรงงาน 4 ช่างยนต์  จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง 

10. โรงงาน 5 ช่างเช่ือม  จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง 

11. โรงงาน 6 ช่างก่อสร้าง  จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง 

12. อาคารเรียน 4 โรงงาน 4 ช้ัน จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง 

13. อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง 

14. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง 

4.3 สีประจำวิทยาลัยการอำชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

" สีน้ำเงิน-ขาว " 

4.4 ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอำชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

" ต้นประดู่อังสนา " 


