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แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คำนำ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา ให้ เ ชื ่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปั จ จุ บ ั น นโยบายสำคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ และจุดเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
สถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 โดยการบูรณาการแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ กับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 1
-

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ .ศ.2560-2579)
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการ
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
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1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เป้ามายความยั่งยืน ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 เป้าหมายความยั่งยืน ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิบัติ (พ.ศ.2560-2579) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 มีหลักการที่สำคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ป ระโยชน์และอยู่กับ สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิส ัย ทัศน์ภ ายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ” มาเป็นกรอบของวิส ัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่
ยั่งยืน (SDGS)
5. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
สำคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แนวทาง การพัฒ นาสำคั ญ
ประกอบด้วย
2.1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้ส ามารถ
ยกระดับรายได้ และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสำคัญ
ประกอบด้วย
3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในภาคการคลังและด้านการเงิน
3.2) การเสริมสร้างและพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการ
ลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสำคัญ
ประกอบด้วย
4.1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
4.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้ เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
4.3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4.4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้ างความมั่ นคงแห่ งชาติเ พื่ อ การพัฒ นาประเทศสู่ความมั่ งคั ่งและยั่ง ยืน
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
5.1) การรักษาความมั่นคงภายใน
5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเท
5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
5.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ
6.3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ
6.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7.1) แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน อากาศ น้ำ
7.2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7.3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
7.4) ด้านสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7.5) ด้านน้ำประปา พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
8. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จ ั ย และนวั ต กรรม แนวทางการพั ฒ นาสำคัญ
ประกอบด้วย
8.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์และ
เชิงสังคม
8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
9.1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2) การพัฒนาเมือง
9.3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
10.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย
10.2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
10.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค
10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พศ.2560-2574

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย
- คนทุกช่ว งวั ย มี ความรั ก สถาบั นหลั ก ของชาติ และยึดมั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ได้รับการศึ กษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมาย
- กำลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
- สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย
- ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
- คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
- สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
- แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
- ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
- ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
- ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
- ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัย
- ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
- คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
- โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ได้
- ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ต อบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษารองรั บ ลั ก ษณะที ่ แ ตกต่ า งกั น ของผู ้ เ รี ย น
สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
- ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลัง ใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เป็นองค์กรที่ผ ลิตและพัฒ นากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ภารกิจและนโยบาย
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
๑. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย
๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน
50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
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๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน
และผู้ปกครอง
๒. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จำนวน ๔ แห่ง
๒.๓) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง
๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ
จัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษา
ในสถานพินิจ เรือนจำ ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
๒.๙) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
๓. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It
Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทำงาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
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- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
๓.๒) ระดั บ ผู ้ เ รี ย น ยกระดั บ ความสามารถของผู ้ เ รี ย นเพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ส ำเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่
(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห้องเรียน
สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมี
วินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิด
บนพื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้ง
การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้ เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการ
ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
๓.๓) เตรี ย มผู ้ เ รี ย นสู ่ ก ารเป็ น ประชาคม ASEAN โดยการเพิ ่ ม จำนวนสถานศึ ก ษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
๔. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๔.๑) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิช าชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น เดนมาร์ก
เยอรมัน ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวนานาชาติรู้จักและ
ปรารถนาที่จะเยือน ทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุ่งเน้นในการรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การ
พัฒนาการบริการให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมีความสามารถแข่งขันได้
สอดคล้องกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของจังหวัด สภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
และแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถทำให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาสู่จังหวัดที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ครอบคลุมในทุกมิติได้
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่
ยั่งยืน
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการ
ท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคี
ทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัด สู่ความร่วมมือระดับประเทศและมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
3. บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลางและ
การเติบโตสู่เมืองดิจิตอล
4. ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้มีความพร้อมต่อการ
จัดบริการที่เป็นสากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต
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เป้าประสงค์รวม
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด .ศ .พ) ปี 4
จึงกำหนดเป้าประสงค์รวมตามแผนยุทธศาสต (2564 – 2561) ไว้ ดังนี้
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม ทำให้จังหวัดมีความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เติบโตสู่เมืองที่พัฒนาแล้ว
เป็นเมืองท่องเทีย่ วนานาชาติของประเทศ
2. ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและสังคมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
3. จังหวัดได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทั้งด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ชุมชน มีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองสูง ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติ บโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
จุดเน้นการพัฒนา
จุดเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561–2564 ได้กำหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ปัจจัย
นำเข้าเชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน และควร
จะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วน
ต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศ
ทางการพั ฒ นาประเทศ จนทำให้ ไ ด้ ค วามต้ อ งการทางยุ ท ธศาสตร์ท ี ่เ ป็น หั ว ใจหลัก สำคั ญ ของจั ง หวัด ภูเก็ต
ประกอบด้วย 6 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ดังนี้
SP1 การพัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก
ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
SP2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ที่มีการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล
SP3 การสร้างเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด ที่มีศักยภาพที่แข่ง ขันได้
การสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SP4 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการ
บริหารจัดการ (Smart City)
SP5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความคุ้มค่า ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ห น้ า | 19

SP6 การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก เสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองของประเทศ พลเมืองอาเซียน
พลเมืองของโลก ที่มีอัตลักษณ์อย่างเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับ การ
พัฒนาระดับนานาชาติ
2. การเสริมสร้างศักยภาพคน บนพื้นฐานของสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างความมั่นคงในการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย และ
สังคมดิจิตอล
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลยั่งยืน/ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่เมืองการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
2. การสร้างเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด ที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้ รวมทั้งการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การบริการในระดับประเทศและ
นานาชาติ
4. การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมพร้อมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและประชาคมโลก
5. ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความคล่องตัวสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และ
พัฒนาสู่การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัวในการบริหารจั ดการใน
ด้านต่างๆ
6. ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
7. การพัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก ทาง
อากาศ ทางน้ำ และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
8. การเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการรักษาพยาบาล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การบริการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นเมืองแห่งความ
ทันสมัย
9. การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มเพื่ อรั กษาสมดุล ของระบบนิเวศ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10.จัดระเบียบเมืองจากปัญหาบุกรุก ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกลไก ประเทศ จังหวัด
และชุมชน
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
-

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ที่ตั้ง แผนผังวิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน
อาคารภายในวิทยาลัยในปัจจุบัน
ตำแหน่งผู้บริหารจากอดีต ถึงปัจจุบัน
สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย อัตลักษณ์ของวิทยาลัย คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคถลาง
สีประจำสถานศึกษา พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา
จุดเดนของวิทยาลัย จุดที่ควรพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคถลางแผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
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ประวัติวิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกาศเป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 บนเนื้อที่ 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวาบนเนื้อที่สวนป่าบาง
ขนุน เลขที่ 215 หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงที่ 4026 ระหว่างถนนเทพ
กระษัตรีกับสนามบินนานาชาติภูเก็ต ในนาม “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แห่งที่ 2” และได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก
กระทรวงศึกษาธิการเป็น “วิทยาลัยเทคนิคถลาง” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ที่ตั้ง เลขที่ 215 หมู่ที่ 5 ถนนเมือง
ใหม่ – สนามบิน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์. 0-7662-1428
โทรสาร1426-7662-0 . E-mail: Thalang45@thaimail.com
ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่ตั้ง เลขที่ 215 หมู่ที่ 5 ถนนเมืองใหม่ – สนามบิน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์. 0-7662-1428 โทรสาร. 0-7662-1426
E-mail: Thalang45@thaimail.com
แผนผังวิทยาลัยเทคนิคถลาง
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ที่ตั้งและอาณาเขต
ภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๖๒ กิโลเมตรมีเนื้อที่ที่เป็นพื้นดินประมาณ ๕๔๓ ตารางกิโลเมตร ทั้งจังหวัด
ความยาวของเกาะยาวจากเหนือไปใต้ มีความยาว ๔๘ กิโลเมตรและมีส่วนกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก ๒๑
กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะบริวาร ๓๙ เกาะถ้ารวมเกาะบริวารแล้ว จังหวัดภูเ ก็ตจะมีพื้นที่มากกว่าประเทศ
สิงคโปร์แต่ถ้ารวมเฉพาะตัวเกาะภูเก็ตแล้ว มีพื้นที่เล็กกว่าตัวเกาะภูเก็ตมีพื้นที่เป็นที่สูงๆ ต่ำๆ มีภูเขาที่ไม่สูงมากนัก
ภูเขาส่วนใหญ่มีต้นไม้เบญจพรรณ พื้นที่ชายหาดติดริมทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามไปทั่วเกาะภูเก็ต หาดที่มี
ชื่อเสียงของเกาะภูเก็ต คือ หาดกะตะ หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดบางเทา หาดในยาง เป็น
ต้น นอกจากนั้นยังมีอ่าวที่มีชื่อเสียงอยู่มาก เช่น อ่าวโพธิ์ อ่าวสะปำ อ่าวฉลอง อ่าวมะขาม อ่าวพันทรี เป็นต้น ส่วน
แหลม ที่มีชื่อของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมสิงห์ แหลมไทร จึงกล่าวได้ว่าภูเก็ตอุดมไป
ด้วยธรรมชาติที่สวยสดงดงามถึงแม้จะมีผู้เคยกล่าวว่าหากภูเก็ตหมดแร่ดีบุกแล้วภูเก็ตจะไม่มีวันที่เจริญก้าวหน้า
เหมือนกับมีเหมืองแร่ดีบุกได้คำกล่าวเช่นนั้นไม่สามารถหยุดยั้งความเจริญของภูเก็ตได้ในเมื่อภูเก็ตอุดมไปด้วย
ธรรมชาติอันงดงาม
ทิศเหนือ
จรดจังหวัดพังงา ตรงช่องปากพระมีความกว้าง ๔๙๐ เมตร มีสะพานสารสินเชื่อมระหว่าง ๒
จังหวัด ที่ท่าฉัตรชัยของจังหวัดภูเก็ต และท่านุ่นของจังหวัดพังงา สะพานยาว ๖๖๐ เมตร แต่ตัวสะพานจริงยาว
๓๖๐ เมตร นับว่าเป็นสะพานที่ข้ามทะเลแห่งแรกของประเทศไทย
ทิศใต้

จรดทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก จรดทะเลเขตจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก

จรดทะเลอันดามันและอ่าวภูเก็ต

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูเก็ตมีรูปร่างเป็นเกาะเรียวยาวจากเหนือไปใต้มีเกาะบริวารน้อยใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ ๗๐ เป็นที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทือกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต้ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๕๒๙ เมตร เป็นแนวกำบังลมและฝนทำให้ ภูเก็ตปลอดภัยจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และพื้นที่ประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นที่ราบแถบเชิงเขาและชายฝั่งทะเลอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออก
ของเกาะโดยพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกมีสภาพเป็นหาดโคลนและป่าชายเลนส่วนชายฝั่งทะเล ด้านตะวันตกเป็นภูเขา
และหาดทรายที่สวยงามและบริเวณที่เป็นที่ราบตัดจากภูเขาลงมามีสภาพพื้นที่ เป็นที่ดอนลักษณะลูกคลื่นลอนลาด
และต่อจากบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่สำคัญ คือเทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนฉลอง ชุมชนรา
ไวย์ และชุมชนเกาะแก้วเป็นต้น
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ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี ๒ ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน
พฤศจิกายน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม จังหวัดภูเก็ต มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้ งปี ๒๘.๔๙
องศาเซลเซียส มีฝนตก ๑๘๘ วัน ปริมาณน้ำฝนในปี ๒๕๔๙ วัดได้ ๒,๒๐๗.๗ มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตลอดทั้งปี ๗๖.๐๕%

การปกครอง
จังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ออกเป็น ๓ อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอ
กะทู้ อำเภอถลาง มีตำบล ๑๗ ตำบล และ ๑๐๓ หมู่บ้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๙ แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลกะทู้ เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลตำบลเชิ งทะเล เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต และองค์การบริหารส่วนตำบลอีก ๙ แห่ง ประชากรของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นคนไทย
นอกนั้นมีชาวมลายู แขก ซิกซ์ ปาทา นกลิงค์กรู ซ่า ชาวเล และชาวต่างชาติอื่นๆ ภาษาที่ใช้ในภูเก็ตมี ๒ ภาษา คือ
ภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชการเป็ น ภาษากลางและภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาปักษ์ใต้ที่มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง
อาชีพของพลเมืองในด้าน การเกษตรส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ
ธันวาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๓๗๘,๓๖๔ คน เป็นชาย ๑๗๙,๒๒๑ คน หญิง ๑๙๙,๑๔๓ คน จำนวนครัวเรือนมี
๒๒๕,๑๑๐ ครัวเรือน
ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๐๗,๕๗๘ ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่าบก จำนวน ๘๘,๒๓๕ ไร่ ป่าชายเลน
๑๙,๓๔๓ ไร่ แร่ธาตุภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งแร่ดีบุกมากในภาคใต้ มีทั้งแหล่งแร่บนพื้นดินที่กระจายอยู่ทั่ว ไป
ในทุกอำเภอ และแหล่งแร่ในทะเลผลิตได้ประมาณ ๑๘,๓๙๘ เมตริกตัน แหล่งน้ำ จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งน้ำบนดิน
และแหล่งน้ำใต้ดิน ไม่มีแม่น้ำสายหลัก มีเฉพาะลำคลองและธารน้ำสายสั้น ๆ จำนวน ๑๑๘ สาย ลักษณะดินของ
เกาะภูเก็ตเกิดจากการสะสมตัวของก้อนกรวดและศิลาแลง ดินดังกล่าวปกคลุมไปตามชายฝั่งทะเลและพื้นที่ เชิงเขา
เป็นดินลูกรังปนทรายและร้อนมาก จึงขาดประสิทธิภาพใน การอุ้มน้ำ มีการพังทลายตัวได้ง่าย เหมาะในการ
เพาะปลูกยางพารา สับปะรดพันธุ์พื้นเมืองภูเก็ตและมะพร้าว วิทยาลัยเทคนิคถลางตั้งอยู่ในสภาพชุมชน ลักษณะ
การประกอบอาชี พ ของชุ ม ชน และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนดั ง นี้ สภาพชุ ม ชนโดยรอบ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นสภาพชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ วัด มัสยิด โรงเรียน
ชายทะเล (หาดในยาง) สถานีตำรวจ ไปรษณีย์ สถานีอนามัย สนามบินนานาชาติภูเก็ต ธนาคาร ตลาดสด ร้านเสริม
สวย ร้านค้าปลีก หน่วยงานของรัฐ เอกชน ฯลฯ
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ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน
อาชีพของชุมชนโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้แก่ อาชีพประมง อาชีพค้าขาย อาชีพข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้างทั่วไป แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
- แหล่งการเรีย นรู ้ภ ายในสถานศึ ก ษา วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู ้ภ ายในสถานศึ ก ษา ได้แก่ ห้องสมุ ด
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องทฤษฎี ห้องปฏิบัติในทุกสาขาวิชา ห้องปฏิบัติการวิชาชีพทุกวิช าชีพ ห้องโฮมเธียร
เตอร์
- แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชนอำเภอถลาง วัดพระผุด อ.ถลาง วัดพระนางสร้าง อ.ถลาง อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตลอดทั้ งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลาย
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
- สถานประกอบการที ่ ร ่ ว มจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี / ระบบปกติ มี ๖๒ แห่ ง ประกอบด้ ว ย
บริษัท โรงแรม สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กร ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ
เนื้อที่ของสถานศึกษา 142 ไร่ 1งาน 17ตารางวา
อาคารปัจจุบัน
1. อาคารปฏิบัติการฝึกงาน
2. สนามบาสเกตบอล
3. โรงอาหาร
4. ศาลาพักรอรถประจำทาง
5. ห้องน้ำ-ห้องส้วม
6. ถังเก็บน้ำประปา
7. โรงฝึกงานช่างยนต์
8. โรงฝึกงานช่างยนต์

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

บัานพักผู้อำนวยการ
บ้านพักครู-อาจารย์
อาคารเรียนชั้นเดียว
อาคารเรียนชั้นเดียว
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
หอสูงถังประปา
ศาลพระภูมิ
อาคารตึกอำนวยการ
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อาคารภายในวิทยาลัยในปัจจุบัน
1. อาคารอำนวยการ
2. อาคารเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์และการบัญชี
3. อาคารเรียนแผนกช่างยนต์
4. อาคารปฏิบัติการยานยนต์
5. อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน
6. โรงจอดอากาศยาน
7. อาคารเรียนแผนกช่างไฟฟ้า
ช่างก่อสร้างและช่างสถาปัตยกรรม
8. อาคารเรียนแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
9. โรงจอดรถทั่วไป
10.อาคารห้องสมุด

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

อาคารโรงอาหาร
ลานพระวิษณุกรรม
อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย
สนามบาสเกตบอล
สนามฟุตซอล
เรือนพักเดี่ยวผู้อำนวยการ
เรือนพักแฝดรองผู้อำนวยการ
เรือนแถวพักบุคลากร
อาคารระบบประปา

20. โรงเก็บยานพาหนะของวิทยาลัย
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ตำแหน่งผู้บริหารจากอดีต ถึงปัจจุบัน
1. นายสรรพสิทธิ์
ธงชัย
2. นายสุรัตน์
ตันสันติวงศ์
3. นายมานิตย์
อักษรกุล
4. นายมนตรี
อุยยะพัฒน์
5. นายปรีดี
เกตุทอง
6. นายสุเทพ
ยงยุทธ์
7. นายธวัชชัย
หนูอินทร์
8. นายวิทยา
เกตุชู
9. นางสาวกชกร
บุษราภรณ์

มีนาคม 2541 – กันยายน 2542
ตุลาคม 2542 – มกราคม 2546
มกราคม 2546 – ธันวาคม 2547
มกราคม 2548 - กันยายน 2551
พฤษภาคม 2552 - ตุลาคม 2553
สิงหาคม 2554 - สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558 - ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560 – พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน

สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ดังนี้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาดังนี้
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. สาขางานก่อสร้าง
4. สาขางานสถาปัตยกรรม
5. สาขางานการบัญชี
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. สาขางานการโรงแรม
8. สาขางานการโรงแรม (EP)
9. สาขางานการท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2. สาขางานการบัญชี
3. สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. สาขางานก่อสร้าง
5. สาขางานอากาศยาน
6. สาขางานธุรกิจการบิน
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ปรัชญาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคถลาง มุ่งเน้นให้การศึกษา ในวิชาชีพด้วยหลักแห่งการเรียนรู้ และหลักแห่งจริง บริการ
การศึกษา อย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือนำพาให้ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยฯ นำความรู้จากสาขาวิชาที่ตนได้
ศึกษาไปประกอบวิชาชีพ ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน สามารถนำพาตนเองและประเทศชาติไปสู่การเป็นสากลโดย
กำหนดปรัชญาของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้
วินัยนำหน้า

พัฒนาฝีมือ

ฝึกปรือความรู้

ควบคู่คุณธรรม

วินัยนำหน้า
การที่บุคคลจะศึกษาปฏิบัติสิ่งใดๆ หรือประกอบการวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองได้จะต้อง
ตั้งตนอยู่ในกฎ ระเบียบแผน และข้อบังคับ คือการมีวินัย วิทยาลัยฯพิจารณาเห็นว่า วินัยเป็นสิ่งจำเป็นมากในการ
สร้างคน จึงเห็นสมควรต้องฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลั ยฯ เป็นผู้มีวินัย ก่อนที่จะให้การอบรมสั่งสอนวิชา
ความรู้อื่นๆ ต่อไป
พัฒนาฝีมือ
เมื่อนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาจากวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษาจะต้องได้รับการ
พัฒนาฝีมือ จนเกิดความชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และประกอบวิชาชีพได้
ฝึกปรือความรู้
วิทยาลัยฯ จะถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านวิชาการให้เกิดผลอย่างสมดุล และกลมกลืนทั้ง ด้าน คือ 4
1. ด้านสติปัญญา นักเรียน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้มีปัญญา คือ รู้จักเหตุและผล รู้จัก
แยกแยะผิดชอบชั่วดี คุณและโทษ รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างฉลาด รู้คุณค่าของภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของสังคมไทย
2. ด้านจิตใจ นักเรียน รักศึกษาจะต้องรู้จักฝึกจิตใจของตนให้มีความเจริญงอกงามทาง
คุณธรรม มีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดี
3. ด้านร่างกาย นักเรียน นักศึกษา จะต้องมีร่างกายที่เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย รู้จัก
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของร่างการทั้งของตนเองและครอบครัว และสามารถพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายให้
เหมาะสมกับร่างกายและอาชีพ
4. ด้านสังคม นักเรียน นักศึกษา จะต้องมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัว องค์กร และสังคม รู้จักเกื้อกูลผลประโยชน์แก่กันและกัน ไม่เห็นแก่ตัว สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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ควบคู่คุณธรรม
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิยาลัยฯ จะต้องได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ รู้จักพอ มีสมาธิ และความอดทนหนักแน่นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการ
ดำรงชีวิต
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
“เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภายใต้ระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล“
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
คุณธรรมเด่น

เน้นจิตอาสา

คุณธรรมเด่น เน้นจิตอาสา หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่มีคุณธรรม เด่นด้านการมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ
เสียสละ โดยเฉพาะการให้บริการวิชาชีพ ช่วยเหลือสังคม ชุมชน ด้วยความเต็มใจ
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคถลาง
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคถลาง
คุณธรรมเป้าหมาย
ความมีน้ำใจ

ความมีวินัย

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหาร
ครู
- ปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น แบบอย่ า งใน - เสี ย สละเวลากั บ เพื ่ อ น
การมีน้ำใจ
ร่วมงานมากขึ้น
- นิเทศ ติดตามให้กำลังใจ
- ปฏิ บ ั ต ิ ต นเพื ่ อ ประโยชน์
ส่วนรวมมากขึ้น
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
- แต่งกายตามระเบียบ
- นิเทศ ติดตาม ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ราชการ หรื อ ข้ อ ตกลงของ
วิทยาลัยฯ
- มาปฏิบัติงานทันเวลาตาม
ราชการกำหนด
- ดูแลแนะนำนักเรียน

นักเรียน
- ช่วยเหลืองาน ครู เพื่อน
ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
- แต่ ง กายถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบ
- มาวิทยาลัยฯ ทันเวลา
- มี ส ั ม มาคารว ะต า ม
ประเพณีสากล
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คุณธรรมเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคถลาง
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหาร
ครู
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
- ครู เ ข้ า สอนทั น เวลา และ
- นิเทศ ติดตาม มากขึ้น
ครบทุกคาบ
- ตรวจงานครบทุกครั้ง
- มี แ ผนการสอนแล ะ ใช้
แผนการสอนทุกครั้ง
- ติดตามการเรีย นการสอน
ของนักเรียนมากขึ้น

นักเรียน
- เข้ า เรี ย นทั น เวลาและ
ครบทุกคาบ
- ส่งงานครบถ้วนทุกครั้ง
- ร่ว มกิจกรรมการเรียน
การสอนที่คุณครูกำหนด

สีประจำสถานศึกษา
สีน้ำเงิน คือ สีของความเป็นช่าง
สีชมพู คือ สีประจำวันก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคถลางวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2540

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
5. จัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียนมีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงและสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาฝีมือ/มีงานทำ
4. ครู บุคลากรทางการศึกษาและมีงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่การยอมรับจากชุมชนและ
สังคม
6. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี ชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา
7. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศและ
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมบริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่นของวิทยาลัย
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกเป็นผู้ที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระที่สาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๘๐%
2. สถานศึ ก ษาได้ ท ำการสำรวจความพึ ง พอใจต่ อ ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษามาเป็ น รายบุ ค คลจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานของผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และผู้รับบริการจากประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษาในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะอาชีพ เฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐ มากกว่าร้อยละ ๘๐
๓. สถานศึกษาได้ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งจัดระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๔. มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา
๕. ครู บุคลากร นักเรียน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ และโครงงานคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย
๖. ผู อํานวยการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการสื่อสารรวมกันกับทุกฝ่าย และมีการลงมือทำ
โครงการ กิจกรรมและเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อใหนโยบายที่สําคัญสําเร็จลุล่วงตามเปาหมาย
๗. ครูจบการศึกษาตรงกับสาขาวิชา รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
๘. วิทยาลัยสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ โดยการส่งครูไปฝึกประสบการณ์
ในสาขาวิชาต่าง ๆ การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเป็นร่วมหนึ่งในการประชุมสัมมนา
๙. วิทยาลัยสนับสนุนให้มีโครงการการส่งเสริม ตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในวิทยาลัย
๑๐. วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก
๑๑. สถานศึกษามีการปฏิบัติงาน ตามแผนประจำปี ประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย
๑๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ในวิทยาลัยให้สวยงามอยู่เสมอ
๑๓. สถานประกอบการให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี
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๑๔. สถานศึกษาได้ดำเนิน การให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช าด้ว ยเทคนิควิธ ีการสอน ที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๑๕. สถานศึกษามีการสำรวจและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖. นักเรียน และนักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงตรงกับสาขาที่เรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงโดยการออกช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนต่างๆ
๑๗. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
๑๘. มาตรฐานและตัวบ่งชี้จำนวนมากอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์หรือสามารถเข้าไปกรอกแบบตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์
ของวิทยาลัยได้เลยเพื่อความทันสมัยและรวดเร็ว
๒. นักเรียนและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
๓. ฝ่ายบริหารมีการนิเทศการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในวิทยาลัยเทคนิคถลางจากแต่ละงานที่
รับผิดชอบโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
๔. วิทยาลัยได้บุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาตรง และตามคุณสมบัติในการปฏิบัติงานตามฝ่ายงาน
ต่างๆ ของวิทยาลัย
๕. บุคลากรทางการศึกษาทำงานมากกว่าภาระงานที่ตนรับผิดชอบ
๖. ควรมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทุกแผนกวิชา
๗. ควรมีการพัฒนาวัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกแผนกวิชา
๘. ขาดความร่ว มมือจากสถานประกอบการต่างๆ ในด้านสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ในบางแผนกวิชาที่เปิดสอน
๙. ครูผู้สอนบางคนยังใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
๑๐. แสวงหาสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีหรือสมรรถนะที่สอดคล้องกับรายวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
๑๑. โครงการทักษะวิชาชีพของแต่ละชมรมวิชาชีพให้มีมากกว่าชมรมละ ๑ โครงการ
๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ในหลากหลายด้านเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และความสามารถ
ในด้านที่ตนเองถนัดมากยิ่งขึ้น
๑๓. มีการติดตามผลงานในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างสม่ำเสมอ
๑๔. ควรพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ทุกตัวให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
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ภาคผนวก
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
จำนวน
3
คน
ข้าราชการ (ครู)
จำนวน
9
คน
ข้าราชการพลเรือน
จำนวน
คน
พนักงานราชการ(ครู)
จำนวน
12 คน
พนักงานราชการ(อื่นๆ)
จำนวน
3
คน
ครูพิเศษสอน
จำนวน
6
คน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน
6
คน
ครูผู้ทรงคุณค่า
จำนวน
1
คน
บุคลากรอื่นๆ(ครูผู้ช่วยสอน/นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ)
จำนวน
7
คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน
47 คน
รายชื่อบุคลากร ปีการศึกษา 2565
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นางสาวกชกร บุษราภรณ์
ผู้อำนวยการ
2 นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร
รองผู้อำนวยการ
3 นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
4 นางสาวอัจฉรา น้อยเนตร
ข้าราชการ
5 นายศุภมิตร เส็มสัน
ข้าราชการ
6 นางสาวผาณิต บุญญา
ข้าราชการ
7 นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
ข้าราชการ
8 นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ
ข้าราชการ
9 นายวัชระ ล้วนดี
ข้าราชการ
10 นายอดิศร ถนิมภรณ์
ข้าราชการ
11 นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์
ข้าราชการ
12 นางสาวกาญจนาวรรณ พรมสอน
ข้าราชการ
13 นางสาวกัลยา บ้านนบ
พนักงานราชการ
14 นางสาววิรยา จันทวงศ์
พนักงานราชการ
15 นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์
พนักงานราชการ
16 นายธวัช ศรีรักษ์
พนักงานราชการ
17 นายเดชขจร แวรอนชักตี
พนักงานราชการ
18 นางสาวรัฐกานต์ สามสี
พนักงานราชการ
19 นายสุธินันท์ สามี
พนักงานราชการ
20 นางสาวณัฐฤกตา สุขจำนงค์
พนักงานราชการ
21 นางสาวนัทมน โก้สกุล
พนักงานราชการ
22 นายอมร เปล้าคูหา
พนักงานราชการ
23 นายนันทพงษ์ สมโภชคณากร
พนักงานราชการ
24 นางสาวจุฬาภา ชมภูมิ่ง
พนักงานราชการ
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ-สกุล
นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์
นายดลซิ มุสอแยนา
นางสาวนาตยา เหมหมัน
นางสาวสุภาวดี สุขโขมี
นายโชติพงษ์ สังข์น้อย
นายสิทธิชัย ชำนาญ
นางจารุ พรหมสุทธิ์
นางสาวชุติมา แซ่อิ๋ว
นางสาวจุรีพร เมฆา
นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ
นางกันต์กนิษฐ์ เรืองรัตน์
นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
นางสาวภัทรวดี ปานสกุล
นางสาวทัศนีย์ คุ้มเมือง
นางสาวรัชนี สินธพ
นางสาวเรณุกา ทวนประสิทธิ์
นางสาววนิดา วาหะรักษ์
นายชาตรี แคล้วปลอด
นายอนันต์ หมายศรี
นางสาวปวันรัตน์ ผลาพฤกษ์
นางสาววรรณนารี กุลบุตร
นายสุขทวี รัฐกาย
นายอุทัย วินสะคุ

ตำแหน่ง
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูผู้ทรงคุณค่า
พนักงานราชการ(สนับสนุน)
พนักงานราชการ(สนับสนุน)
พนักงานราชการ(สนับสนุน)
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วยสอน
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยามรักษาการ
ยามรักษาการ

