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ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนา จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้มีการจัดระบบบริหารและ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัย ท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ 
ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยวิทยาลัย ได้มี
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของวิทยาลัย ออก
สู่ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ได้รับรู้ข้อมูลในการบริหารจัดการท่ีถูกต้อง ตรงกัน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนและด าเนินการจัดการศึกษาของผู้บริหาร พร้อมพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบสารสนเทศอย่าง
เป็นปัจจุบัน

กระผมในฐานะผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมท่ีจะส่งเสริม อ านวยความสะดวก ผลักดัน 
และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรแห่งนี้ ให้พร้อมรับความท้าทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ต่อไป

ในโอกาสนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีทุกท่านนับถือ ได้
โปรด  ดลบันดาลประทานพรให้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน จง
ประสบแก่สุข ความเจริญสิริสวัสด์ิพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลในส่ิงท่ีดีงาม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สถิตสถาพร 

(นายสะเทือน สรรพจักร)
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
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รายงานสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดท าโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการศึกษา
ค้นคว้าน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย วางแผนพัฒนาให้ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวบรวม ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูลการเงิน
และงบประมาณ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสตูล ข้อมูลพื้นฐานของ  
อ าเภอละงูและกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2565

ในการจัดท าข้อมูลสถานศึกษา ฉบับนี้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพละงู ขอขอบคุณ ทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
สนับสนุนในด้านข้อมูลเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผน
และพัฒนาการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาต่อไป

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสตลู

ค าว่า "สตูล" มาจากค าภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งท่ีข้ึนอยู่
ชุกชุม ในท้องท่ีเมืองนี้  ซึ่งต่อมาได้รับการต้ังสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมาบังสการา" หรือ
แปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือ
สัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้ ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู อ าเภอควนกาหลง อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอควนโดน อ าเภอท่าแพ และ    
อ าเภอมะนัง

ตราประจ าจังหวัด : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล เบ้ืองหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง 
อักษรย่อของจังหวัด : สต.
ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกกาหลง 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด : หมากพลูต๊ักแตน 
ค าขวัญประจ าจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอ าด ธรรมชาติบริสุทธิ์”
ที่ต้ังและอ าณาเขต จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝ่ังทะเลอันดามัน ห่าง
จากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 
ไร่ (นับรวมพื้นท่ีท่ีเป็นส่วนของน้ าทะเล) เป็นล าดับท่ี 63 ของประเทศ และล าดับท่ี 12 ของภาคใต้ 
รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 
2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพื้นท่ี
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝ่ังทะเลอันดา มันมี
ชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและอ าเภอ        
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ทิศใต้ ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย โดยพื้นท่ีบนบก มีเทือกเขาบรรทัดและ

สันกาลาคีรี เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัดอื่น ๆ และประเทศมาเลเซีย
ฤดูกาลของจังหวัดสตูล พิจารณาตามลักษณะอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว
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ข้อมูลพื้นฐานอ าเภอละงู

ประวัติความเป็นมา
ค าว่า “ละงู” มาจากภาษามลายูโบราณ โดยเพี้ยนมาจากค าว่า “ ลากู” ซึ่งแปลว่า ซื้อง่ายขาย

คล่อง “ละงู” ในอดีตเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เคยมีฐานะเป็น กิ่งอ าเภอขึ้นอยู่กับอ าเภอทุ่ง
หว้า ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ.2474 โดยย้ายสับเปล่ียนกับ “ทุ่งหว้า” จากอ าเภอ     
ทุ่งหว้า เป็นกิ่งอ าเภอทุ่งหว้า ระยะแรกอ าเภอละงู มีเขตการปกครอง 7 ต าบล  ต่อมายุบเหลือ 5 ต าบล  
ในปี  2484 จนถึงปี 2522 แยกเพิ่มเป็น 1 ต าบลท าให้มีเขตปกครองท้ังส้ิน 6 ต าบล จนถึงปัจจุบัน
สัญลักษณ์ประจ าอ าเภอละงู 

เต่ากระอาน
ค าขวัญประจ าอ าเภอละงู  

ละงูเมืองน่าอยู่ ประตูสู่ตะรุเตา ล่ือล่ันถ้ า-เกาะ แหล่งเพาะเต่ากระอาน
ขนาดพื้นที่และลักษณะที่ต้ัง

อ าเภอละงู มีพื้นท่ีเขตการปกครองประมาณ 324 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 202,397.5 ไร่  
ของพื้นท่ีจังหวัดสตูล ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสตูล อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล  
ประมาณ 50 กิโลเมตร
อาณาเขต

ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ าเภอทุ่งหว้า
ทิศใต้                ติดต่อกับอ าเภอท่าแพ และทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอ าเภอมะนัง
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของอ าเภอละงู เป็นท่ีราบสูง แบบลูกคล่ืนลอนลาด พื้นท่ีค่อนข้างราบ  

ประกอบด้วยทิวเขา ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือทอดตัวลงมาสู่พื้นท่ีราบทางตอนใต้ และด้าน
ตะวันตก ซึ่งเป็นท่ีราบขนานไปกับชายทะเลในระดับความสูง 30 เมตร 20 เมตร 10 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล ตามล าดับ มีเกาะรวม 6 เกาะ ประกอบด้วย เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนดอน เกาะลิดีเล็ก 
เกาะลิดีใหญ่ เกาะบูโหลนไม้ไผ่ เกาะบูโหลนใหญ่ เกาะบูโหลนเล ส่วนเทือกเขาอยู่ในระดับความสูง 150 
เมตร  ถึง 30 เมตร จากระดับน้ าทะเลกระจายอยู่ท่ัวไปของอ าเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางตอนเหนือและ
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ภูเขามีความสูงไม่มากนัก ซึ่งมีภูเขาท่ีมีความส าคัญอยู่ 2 แห่ง 
คือภูเขาโต๊ะดู และภูเขาขาว โดยมีคลองส าคัญ คือ คลองละงู
ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-2-



ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
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วิทยาลัยการอาชีพละงู ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 43 หมู่ท่ี 14 ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล 91110 ซึ่งต้ังอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทุ่งสารภี ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 100 ไร่ พ.ศ. 2541 เปิดท า
การเรียนการสอนเป็นปีแรก ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 สาขา ได้แก่ แผนกวิชา     
ช่างยนต์ มีนักเรียนท้ังส้ิน จ านวน 41 คน แผนกวิชาการบัญชี มีนักเรียน ท้ังส้ิน จ านวน 23 คน
พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ันในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจและตามความต้องการของผู้เรียน
พ.ศ. 2543 เปิดท าการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2545 เปิดท าการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2545 เปิดท าการเรียนการสอนเป็นปีแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน   

3 สาขา ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2548 เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว  สาขางานการท่องเท่ียว
พ.ศ. 2556 เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 2 สาขา

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557 เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี จ านวน       

1 สาขา สาขาวิชาช่างยนต์ ระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2558 เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน 1 สาขา สาขาวิชา

ช่างเช่ือมโลหะ เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)           
ระบบทวิภาคี จ านวน 2 สาขา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบทวิภาคี 

พ.ศ. 2561 เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
จ านวน 1 สาขา สาขาวิชาการบัญชี ระบบทวิภาคี 

พ.ศ. 2562 เปิดท าการสอนแผนกวิชาการท่องเท่ียว ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2563 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2564 แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนสาขางานช่างจักรยานและเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

ระดับ ปวช.
พ.ศ. 2565 เปิดสอนในแผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช.

ประวัติวิทยาลัยฯ
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ข้อมูลวิทยาลัยฯ

ตราประจ าวิทยาลัย

สีประจ าวิทยาลัย
สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย และความนอบน้อม

สีแดง หมายถึง ความจงรัก ความปรารถนา และพลังความสามัคคี

ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยต้นพญาสัตบรรณหรือฉัตรบรรณ

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ที่ 14 ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 91110 โทร 074-750906

ปรัชญาสถานศกึษา

บริการชุมชน ฝึกฝนอาชีพเอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคม

อัตลักษณ์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีจิตสาธารณะ

คุณธรรม อัตลักษณ ์ รับผิดชอบ  มีวินัย  ใจอาสา 

พันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข

3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเจตคติที่ดี

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ ของ
ชุมชน ท้องถ่ิน และสถานประกอบการ

5. บริหารจัดการสถานศึกษาภาย ใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ
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วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประสานกับชุมชน ท้องถ่ิน และตลาดแรงงาน
เพื่อเข้าสู่มาตราฐานระดับประเทศและระดับสากล



ระดับ ปวช.
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

เคร่ืองแบบนักเรียนชาย นักเรียนหญิง

เคร่ืองแบบชุดฝึกงาน
ช่างอุตสาหกรรม

เคร่ืองแบบ
ชุดนักศึกษาวิชาทหาร

เคร่ืองแบบ
ชุดลูกเสือ
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ระดับ ปวส.
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

เคร่ืองแบบนักเรียนชาย นักเรียนหญิง

เคร่ืองแบบชุดฝึกงานนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
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จากแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๒-2565)

1.1 จุดแข็ง (Strength)

1) บุคลากรมีความสามัคคี ในการท างานเป็น      
หมู่คณะ มุ่งสู่ความส าเร็จ 

2) ผู้บริหารน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหาร
จัดการ

3) ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ ตรงตามสาขางาน

4) บุคลากรมีการคิดวิเคราะห์นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

5) บุคลากรมีการพัฒนาศักย ภาพของตนเองอยู่
เสมอ 

6) บุคลากรมีจรรยาบรรณท่ี ดีต่อวิชาชีพ 

7) มีการมอบหมายงานตามระเบียบการบริการ งาน
อย่างชัดเจน 

8) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม   
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

9) มีหอพักให้กับนักเรียน นักศึกษา

โอกาส (Opportunity)

1) การจัดการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จั ง หวั ด  ยุ ทธศาสตร์ ส านั ก ง านคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เอื้อต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา

3) สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการท างาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตร ปวช./ปวส. ทวิภาคี 
และระยะส้ัน ได้รับความร่วมมือ สร้างเครือข่าย การ
เรียนรู้ในระบบไตรภาคี ท้ังภาครัฐและเอกชนในการ จัด
การศึกษา

4) ประชาคมอาชีวะทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมสนับสนุน
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

5) ชุมชนและผู้ปกครอง มีความเช่ือมั่นและให้การ
สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ

6)  ผู้น า ชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้น า ท้อง ถ่ิน ให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน

2. ตารางการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกองค์กร
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
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1.2 จุดอ่อน (Weakness)

1) สถานศึกษาไม่มีอัตราก าลังท่ีเพียงพอ ส่วนใหญ่
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว และไม่มีการบรรจุ

2) ภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอนของครู มีมาก 

3) วัสดุและครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ

4) ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนล้าสมัย
5) ห้องเรียนมีสภาพทรุดโทรม

2.2 อุปสรรค (Threat)

1) งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษามีไม่เพียงพอ

2) ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้
ค่อนข้างน้อย และยากจน

3) จ านวนสถานประกอบการมีไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน นักศึกษา ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4) ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษาค่อนข้างน้อย
5) ผู้ปกครองมีความเช่ือและค่านิยมส่งในการบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)



5. นายชัชวิทย์ บุญดิเรก
ด ารงต าแหน่ง พ.ย. 2556 - ต.ค. 2557

3. นายเจริญ กาญจนะ
ด ารงต าแหน่ง ก.ค. 2546 - ต.ค. 2551

ท าเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสุรพล เอี่ยมส าอางค์
ด ารงต าแหน่ง พ.ค. 2540 - ธ.ค. 2544

2. นายอากาศ จันตระกูล
ด ารงต าแหน่ง พ.ค. 2544 - ก.พ. 2546

4. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
ด ารงต าแหน่ง พ.ย. 2551 - ม.ค. 2556

6. นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู
ด ารงต าแหน่ง ก.พ. 2557 - เม.ย. 2563

7. นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล
ด ารงต าแหน่ง ส.ค. 2563 - พ.ย. 2563

8. นายสะเทือน สรรพจักร
ด ารงต าแหน่ง พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning College)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรท่ีกระตุ้นสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นทุกระดับในองค์กร เป็นการสร้างการเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อม และ
การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผ่านแหล่งเรียนรู้หรือ รีสอร์ททางการศึกษา ท่ีผู้เรียนเข้าไปปฏิสัมพันธ์
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในบรรยากาศท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม เกิดประสบการณ์ตรงและได้
ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่า สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส าเร็จตามเป้าหมาย สถานศึกษาต้องบริหารอาคารสถานท่ี บริหารงานส่ิงแวดล้อม 
ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านการจัดการเรียนการสอนอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
ประกอบด้วย 

1. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีน่าพึงพอใจ มีความ
สะอาดร่มรื่น ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้เสมอ

2. การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมให้มีการรักษาส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมจัดในรูปแบบบูรณาการในรายวิชาเรียนท้ังภายนอกและภายในห้องเรียน

3. การบริหารส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา วางแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้มี
บรรยากาศร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม มีความปลอดภัยต่อทุกคน
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ดังนั้น รีสอร์ททางการศึกษา หมายถึง การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีโอกาสแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง

“สร้างสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยให้น่าเรียนรู้ เป็นรีสอร์ททางการศึกษา เพื่อท าให้ผู้เรียน อยาก
มาเรียน และอยากอยู่ในวิทยาลัยทุกวัน เป็นวิทยาลัยแห่งความสุข”

การมีทัศนคติที่ดี (Attitude)
การสร้างทัศนคติท่ีดี จ าเป็นต้องฝึกจิตเพื่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกด้านการ มีคุณธรรม

คือ คุณความดีท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดส านึกที่ดี รู้ผิด รู้ชอบ จนติดเป็นนิสัย จริยธรรม คือ การ
ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมท่ีมีอยู่ในจิตใจ ผ่านการขับเคล่ือนตาม โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
(Moral Institute) สร้างคนดีให้บ้านเมืองตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสืบสานต่อยอด
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ร่วมกันท าความดีทั้งวิทยาลัย ท าทุกคน
ประกอบด้วย การสร้างการรับรู้และการยอมรับ การสร้างครู นักเรียนแกนน า การก าหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา การก าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การลงมือปฏิบัติผ่าน
โครงงานคุณธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลงและการสร้างกลไกการขับเคล่ือนสถานศึกษา
คุณธรรมให้ยั่งยืน

คุณธรรมอตัลักษณ์ ของวิทยาลัยการอาชีพละงู : ซ่ือสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ใจอาสา

ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต (Next Skills)
เด็กไทย 4.0 ซึ่งอนาคตจะต้องเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนสังคมไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง 

มั่ง ค่ัง และยั่งยืน การสร้างระบบการศึกษาจะต้องเน้นการพัฒนาทักษะท่ีจะตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะความสามารถทางด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
โดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในทศวรรษท่ี 21 ทางด้านทักษะภาษาและการค านวณ 
ทักษะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามท่ีตนเองสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเรียนรู้ประสบการณ์
ตรงจาการลงมือท าจริงโดยการท าโครงงาน (Project-based Learning) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของ
ตนเอง และน าองค์ความรู้ท่ีตัวเองสร้างขึ้นมาต่อยอดสร้างผลงานท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
เป็นส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

2. ทักษะในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เด็กไทย 4.0 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เด็กยุคใหม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน
การเงิน ท้ังการท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย และการออมเงินเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างวินัยทางการเงิน 
เพื่อน าผลผลิตเชิงนวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นมาได้ถูกน าไปผลิตและจ าหน่ายได้จริง อันเป็นคุณสมบัติส าคัญ
ของการเป็นผู้ประกอบการ มีเงินเก็บ เงินออม อาชีพ ท่ีมั่นคง เรียนอาชีวะแล้วรวย

4. ความสามารถปรับตัวได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กไทย 4.0 จ าเป็นต้อง
มีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ซึ่งความรู้ 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น แล้วยังจ าเป็นต้องมี
ทักษะทางอาชีพ (Career Skills) ต้องอาศัยการติดต่อความร่วมมือนานาประเทศ จ าเป็นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นทักษะการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยเพื่อท่ีจะได้
ปฏิบัติต่อชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม

5. มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีความเคารพสิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งตรงกับทักษะ 8Cs ข้อสุดท้ายคือ Compassion การมี
ความเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น SOFT POWER ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตของเด็กไทย 4.0

ความคิดสร้างสรรค์ 
- Hands-on ลงมือท า ปฏิบัติจริง
- ทักษะฝีมือ และ การบริการ
- การสร้างนวัตกรรม 

ความดี 
- Heart-on เปิดใจ , Mind-on กระบวนการคิดจิตใจจดจ่อการเรียนรู้ ลงมือ

ปฏิบัติจริง
- มีจิตอาสา ช่วยสังคม
- มีคุณธรรม : รู้หน้าท่ีของตนเอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ธรรมาภบิาล มาจากค าว่า ธรรมะ บวกกับ อภิบาล แปลว่า การดูแลปกครองโดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วย
ในด้านการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีคุณภาพ ผู้น าต้องยึดหลักธรรมาภิบาล คือ การ
บริหารโดยหลักของคุณงามความดี มี 8 หลัก ได้แก่ หลักความคุ้มค่า  หลักความโปร่งใส หลักความเสมอ
ภาค หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม  หลักคุณธรรม  หลักประสิทธิภาพ และหลักนิติธรรม เช่น

1. การบริหารตามหลักคุ้มค่า วิทยาลัยมีการใช้กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์น้อยลงโดยหันมาใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นมีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการส่ังงานและประชุมทางอินเตอร์เน็ตโดยมี
การทบทวนและปรับปรุงยกเลิกโดยสร้างหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม
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2. การบริหารตามหลักความโปร่งใส วิทยาลัยมีการตรวจสอบภายในท่ีมีความเข้มแข็งและ
โปร่งใสมีการมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มีกระบวนการพัฒนาตามหลักความดีความชอบ
อย่างเปิดเผย มีกระบวนการและการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน

3. การบริหารตามหลักความเสมอภาค วิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ
อย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ทุกภาคส่วนสามารถใช้บริการได้ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ทุกแผนกทุกสาขางาน

4. การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ วิทยาลัยมีการก าหนดหน้าท่ีภารกิจและท าความเข้าใจ
ถึงหน้าท่ีการปฏิบัติงานแก่ทุกคน มีกฎเกณฑ์ในการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง ทุกคน 

5. การบริหารตามหลักความมีส่วนร่วม วิทยาลัยน าคณะกรรมการวิทยาลัยร่วมก าหนด
แผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา มี
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับชุมชน  มีความทันสมัย ทันโลก 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. การบริหารตามหลักคุณธรรม วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลากรทางการศึกษามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส

7. การบริหารตามหลักประสิทธิภาพ วิทยาลัยมีนโยบายการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการท่ีได้
ด าเนินการทุกโครงการ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ในระดับ ยอดเยี่ยม 

8. การบริหารตามหลักนิติธรรม วิทยาลัยมีการออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี โดยยึดหลักความ
สอดคล้องกับกฎหมายและแนวระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ มีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้
เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ

ดังนั้น การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นรูปแบบโมเดลในการขับเคล่ือนสถานศึกษาเพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน เป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชน
และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนให้เป็นมืออาชีพและสนองต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

เอกภาพความเป็นหนึ่งเดียว (Unity)
หลักการท างานเป็นทีมให้ประสบความส าเร็จ นั้น บุคลากรทุกคนในทีมต้องร่วมมือร่วมใจกัน

ด าเนินงานตามเป้าหมายและบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นกันเอง เคารพและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจนและร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเปิดเผย 



โมเดลการบริหารสถานศึกษา

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-14-

บันได 5 ขั้น สู่การพัฒนาทีมงาน “ครูก้าวหน้า วิทยาลัยก้าวไกล”

วก.ละงูวันทีม (La-ngu 1 team) คือ ทีมของวิทยาลัยการอาชีพละงูท่ีพร้อมร่วมมือเพื่อไปสู่ความ 
ส าเร็จร่วมกัน 

การน าทีมไปสู่ความส าเร็จ 
1. ผู้น าต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ
2. สมาชิกในทีมต้องขยันขันแข็ง ให้ความร่วมมือ 
3. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายของทีม ร่วมกันชัดเจน ส่ือสารตรงกันทุกคน 
4. มีความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
จึงเกิดค าว่า “ทีม” ท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน น าความสามารถท่ีแตกต่าง มาหลอม

รวมกันเพื่อพัฒนาองค์กร ทีม = ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า 

สร้างสรรค์ ธ ารงรักษามิตรภาพ ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

ปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ร่วมก าหนดวิธีการ แนวทางปฏิบัติ เลือกวิธีการแนวทางท่ีดีท่ีสุด

ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์

สร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเอง1.

2.

3.

4.

5.



วิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษา

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประชุมพูดคุย พร้อมมอบเส้ือท างานใหม่ให้แก่ นักการ 
แม่บ้านและยามรักษาการณ์เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ในวันท่ี 28 ธันวาคม 
2565 ณ ร้าน La- Ngu I Cafe

วิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมิน องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ในปีการศึกษา 2565 จากการ
ประเมินในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-15-



โครงการส่งเสริมคุณภาพ และนันทนาการ เพื่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นพื้นท่ี
แสดงความสามารถ และสร้างเจตคติท่ีดีในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วม ฝึกฝน
ทักษะความสามารถ ตลอดจนมีความสุขในทุกกิจกรรม วันท่ี 27 ตุลาคม 2565

นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมการท ากิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม โดยการเตรียมอาคารมัสยิดให้บุคลากรใน
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติศาสนกิจ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-16-

วิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษา



พิธีเปิดร้าน La-ngu I cafe และ ตลาดนัดนักเรียน ณ วิทยาลัยฯ ท่ีส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา สร้างรายได้ ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ และเรียนรู้วิชาชีพได้ใน
สถานศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565

ประชุมครู บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีธุรการ(สายสนับสนุน) ฯลฯ เพื่อแจ้งข้อตกลงใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-17-

วิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษา



วิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ให้
เป็นสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านคุณธรรม ซึ่งมีความส าเร็จท่ีโดดเด่น วัน ท่ี 
28 ตุลาคม 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-18-

วิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษา



แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยฯ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-19-



ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวน (คน)

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 1
2 รองผู้อ านวยการ 1
3 ข้าราชการครู 14
4 พนักงานราชการ (ครู) 22
5 พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) 5
6 ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูจ้างสอนรายเดือน) 8
7 ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูจ้างสอนรายช่ัวโมง) 1
8 ลูกจ้างเหมาบริการ (ครูจ้างสอน) 1
9 ลูกจ้างช่ัวคราว (หลักสูตรระยะส้ัน) 2

10 ลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) 10
11 ลูกจ้างช่ัวคราว (พนักงานขับรถ) 1
12 ลูกจ้างช่ัวคราว (นักการ-ภารโรง) 3
13 ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน) 2
14 ลูกจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาการณ์) 4

15
ลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าท่ีธุรการ ประจ าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
อ าเภอทุ่งหว้า)

1

16 ลูกจ้างเหมาบริการ (นักการ ภารโรง) 1
รวม 77

แผนภูมิแสดงจ านวนข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู

ข้อมูลบุคลากร

1

1

14

22

5

81
1

2

10

1 3
2

4

1

1

ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ (ครู) 
พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนรายเดือน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนรายชั่วโมง)
ลูกจ้างเหมาบริการ (ครูจา้งสอน)
ลูกจ้างชั่วคราว (หลักสูตรระยะสั้น)
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ-ภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
ลูกจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาการณ)์
ลูกจ้างเหมาบริการ (เจา้หน้าที่ธุรการ ประจ าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ าเภอทุ่งหว้า)
ลูกจ้างเหมาบริการ (นักการ ภารโรง)

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-20-



สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้อมูลบุคลากร

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรม

นายวชิระ พินทา นางวรีญา เหมมุน นางทิพย์วิมล ภักดี

นางสาวสุวรรดี จ้ิวจวบ นางสาวรอชีตา สองเมือง

นายสุรศักด์ิ เด็นเก นางกาญจนา จอหวัง นางสาวสุวรรณา ละหมัน นางสาววรรณี ผอมเขียว 

นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม นางสาวลักษิกา วงศ์รัตน์ นางสาวสุวรัตน์ อรชร นางสาวฮุสนา ปกติง

-21-



ข้อมูลบุคลากร

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายวัฒชัย เพ็ชรศรี นางสาววรรณวิศา เพ็ชรสุข นายนิกิฟ นิยอ

นายธีรพล ทองบุญ นางสาวเพ็ญนภา หมีนสัน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายกฤษณุ ชูสกุล นายวุฒิชัย พรหมพินิจ นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์ นายฐิติพงศ์ ทุมมาลี 

นายวีระศักด์ิ ดาหะหมาน นายเจริญศักด์ิ แซ่ตัน นายบุญชัย จุลศรี 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-22-



ข้อมูลบุคลากร
แผนกวิชช่างไฟฟ้าก าลัง

นายณรงค์ ภักดี นายศุภรัตน์ สองเมือง นายอัศนัย ใบเอ็ม นางสาวสุชานาถ สโมสร

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธีรศักด์ิ บิสนุม นายจารุบุตร ศรีสนิท นายยะโกบ หลงโซะ

นายบัญญัติ หลังเศษ นายสุริยา ราหมาน นายฮัซซาน นิ่งเบบ

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ าวงศ์ นางสาวจิณภัค หยงสตาร์ นางอรสา รังสิโยกฤษฏ์

นายกึกก้อง พูนพานิช นางวรรณทิชา รอดเสน นางสาววรรณี แวอุมา

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-23-



ข้อมูลบุคลากร

นางรุจิรา มาสมาน นางลลิตา แสงแก้ว นางดวงเดือน สองเมือง

นางสาวกัญญาภัค พลเสน นางนิตญา วีระบรรณ นางสาวนัฐกานต์ ช านาญเพาะ

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาววิภาดี สาหมีด

นางจรรอุษา ทองบุญ นางนุชนาฏ หลังเศษ นายเดชอนันต์  สองนา นางดรัลญกร แก้วคง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนิสากรณ์ สอนจอน นางสาวสุพิศตรา หลงหา นางสาวสาลินี โอมเพียร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายวิรัตน์ ติงหวัง นางนพวรรณ มุ่งมานะชัย

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-24-



ข้อมูลบุคลากร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายบัณฑิต หลังเศษ นางสาวเกศศิริ อุ่นใจ

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า

นายวินัย ง๊ะสมัน นางสาวอลิษา นรินทร์ นางพัชราภรณ์ เกตุเงิน

นักการ ภารโรง แม่บ้าน

นายดนจิต หลงหานายนิยม เร่สันนายอนุวัฒน์ หลีขาว นายสาธน บุญแสง

นายเจ๊ะด๊ะ หม่องพร้า นางลินดาวี เต๊ะปูยู นางจันทราวดี สองเมือง

ยามรักษาการณ์ พนักงานขับรถยนต์

นายสหริด แพทย์หมัด นายประเสริฐ หมายเก นายคอลิป โอมณี

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-25-

นางยารีหนา สองเมือง



ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เป็นหลักสูตร 3 ปี รับจากผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า จัดการเรียนการสอน 
3 ประเภทวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1 สาขางานยานยนต์
1.1.2 สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์

1.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.2.1 สาขางานผลิตภัณฑ์

1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.2 สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เป็นหลักสูตร 2 ปี รับสมัครผู้จบการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม. 6) หรือเทียบเท่า จัดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.1 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (ระบบปกติ) 1.2 สาขาวิชาการบัญชี (ระบบทวิภาคี)
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 2.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบทวิภาคี)
2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ระบบทวิภาคี)

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ระบบทวิภาคี)

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-26-



ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
สาขางานยานยนต์ 69 66 38 173
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 24 24 - 48
สาขางานผลิตภัณฑ์ 9 10 15 34
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 31 22 19 72
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 23 30 74
สาขาวิชาการบัญชี 31 33 41 105
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 24 46 108
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 10 - - 10
สาขาวิชาการโรงแรม 15 28 28 71

รวม 248 230 217 695
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
ปีการศึกษา 2565 จ าแนกตามสาขาวิชา

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-27-



ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จ านวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.

สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม
สาขาวิชาเทคนิคยายยนต์ (ระบบทวิภาคี) 35 29 64
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ระบบทวิภาคี) 25 20 45
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ระบบทวิภาคี) 7 14 21
สาขาวิชาการบัญชี (ระบบทวิภาคี) 22 25 47
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (ระบบปกติ) 18 13 31
สาขาวิชาท่องเท่ียว (ระบบทวิภาคี) 9 15 24

รวม 116 116 232
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.
ปีการศึกษา 2565 จ าแนกตามสาขาวิชา

ปวส.1 ปวส.2

รวมนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.

รวม ปวช. 695
รวม ปวส. 232

รวม 927

รวม ปวช., 695, 
75%

รวม ปวส., 232, 
25%

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส. รวม 927 คน

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-28-



ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ล าดับ
ที ่

รายการสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน

ชั้น 

ขนาด
พ้ืนที่ 

(ตรม.) 

จ านวน หมายเหตุ 

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้อง

กิจกรรม 
ห้อง

ท างาน 
ห้องพัก  

1 ป้อมยาม 1  - - - - 1  
2 อาคารชั่วคราว  1    1 3 4 เก็บของ 2 

3 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ (อาคาร 5) 

3 3,000 8 4 2 2   

4 อาคารอ านวยการ  1    2 1   
5 อาคารหอประชุม  1       โรงอาหาร 

6 บ้านพักครู  1      1 
บ้านพัก

ผู้อ านวยการ 

7 บ้านพักครู  1      4 
บ้านพัก
ผู้บริหาร 

8 อาคารเรียนช่ัวคราว 1   2   1  

9 
อาคารเรียนและโรง
ฝึกงาน 

3 2,800       

10 
อาคารวิทยบริการ
พร้อมครุภัณฑ ์

2   2 2    

11 อาคารเอนกประสงค ์ 1        

12 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 4 ช้ัน 

4  14 4 2 2   

13 
อาคารแฟลต       
14 ยูนิต 

4      14  

 

ผังบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-29-



ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารงานปกครอง ป้อมยาม

ที่จอดรถนักเรียน นักศึกษา อาคารส านักงาน อวท.

สนามฟุตบอลห้องประชุมอาดัง

โรงอาหารร้าน Langu I café

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-30-



ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน บ้านพักผู้อ านวยการ

บ้านพักผู้บริหาร ส านักงานอาคารสถานที่

มัสยิด วก. ละงูห้องน้ านักเรียน นักศึกษา

อาคารเภตราลานกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-31-



อาคารหินงาม อาคารหลีเป๊ะ

อาคารตะรุเตา หอพักนักเรียน นักศึกษา

กระชังเลี้ยงปลาแฟลตบ้านพักครู

ทางเดิน walkwayสถานที่นั่งพักผ่อนธรรมชาติ

ข้อมูลอาคารสถานที่ 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-32-



ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด/รายการ งบประมาณ (บาท)
1. ประมาณการรายรับ 42,424,966.00
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 1,059,000.00
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ (ณ 30 กย. 64) 419,000 
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2565 640,000 
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 42,424,966.00
งบบุคลากร 14,844,485
งบด าเนินงาน 5,887,741
งบลงทุน 2,500,000
งบเงินอุดหนุน 3,716,190
งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการของ สอศ.) 14,417,550
2. ประมาณการรายจ่าย 42,424,966.00
งบบุคลากร 14,844,485
- เงินเดือน 4,324,164 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,280,593 
- เงินวิทยะฐาน 321,180 
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -
- ค่าจ้างช่ัวคราว 1,918,548 
งบด าเนินงาน 5,887,741
- ค่าตอบแทน 2,177,600 
- ค่าใช้สอย 939,848 
- ค่าวัสดุ 968,700 
- ค่าสาธารณูปโภค 831,500 
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 970,093 
งบลงทุน 2,500,000
- ครุภัณฑ์ -
- ชุดปฏิบัติการเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2,500,000 
งบเงินอุดหนุน 3,716,190
- เสริมสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 110,000 
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-33-



ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด/รายการ งบประมาณ (บาท)
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2,684,640 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 759,050 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40,000 
- โครงการ To Be Number One 50,000 
งบรายจ่ายอื่น 14,417,550
1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,838,150 
2. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 
3. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 200,000 
4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานก าลังคนอาชีวศึกษาฝ่ังอันดามัน 50,000 

5. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) 730,000 

6. จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ Out Boad 3,000,000 
7.  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 22,000 
8.  ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูบุคลากรทางการศึกษา 480,000
9.  เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 189,600
10. ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 75,000
11. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 240,000
12. ผลิตส่ือองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทาง สถานีวิทยุ R-Redio
Network

60,000 

13.  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน        
เพิ่มเวลารู้

-

14. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600 
15. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

50,000 

16. พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 184,000 
17. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 50,000 
18.  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 109,560 
19.  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000 

ข้อมูลงบประมาณ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-34-



ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด/รายการ งบประมาณ (บาท)
20.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล ในสถานศึกษา 50,000 
21. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 200,000 
22. อุดหนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ 209,640 
23. อาชีวศึกษาพัฒนา 200,000 
24. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ 35,000 
25. สร้างความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาประสานพลังประชารัฐ 30,000 
26. ยกระดับสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน 40,000 
27. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษา ระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ 
ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสังกัด

50,000 

28. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตร ระยะส้ัน 313,900 
29. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 40,000 
33. สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 200,000 
31. ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 
32. อมรมเขียนแผนธุรกิจ 11,100 
33. พัฒนาความสามาถทางภาษา ECHO English และทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 20,000 
34. จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 204,000 
35. ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 10,000 
36. ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตต้านคอรัปช่ัน 10,000 
37. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนอาชีวศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล      
ของสถานศึกษา

50,000 

38. พัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงานกลุ่มพิเศษ 98,000 
งบรายได้สถานศึกษา 1,059,000
- ค่าจ้างช่ัวคราว 121,320 
- ค่าตอบแทน 70,000 
- ค่าใช้สอย 234,072 
- ค่าวัสดุ 20,000 
- ค่าครุภัณฑ์ 100,000 
- ค่าสาธารณูปโภค 60,000 
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 247,514 
- ส ารองฉุกเฉิน (ยอดยกไปปีงบประมาณ 2566) 206,094 

ข้อมูลงบประมาณ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-35-



ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับปีการศึกษา 2565

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ จ านวน หน่วย ราคา (บาท) รวมเงิน (บาท)

1 หม้อแปลงไฟฟ้า 250 kva 1 ลูก 1 ลูก 190,500 190,500

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 1 เครื่อง 22,000 22,000

3 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 4,300 4,300

4 เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU 1 เครื่อง 120,000 120,000

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง 44,000 44,000

6 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 25,000 25,000

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือด้วยเงินจัดสรร

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ จ านวน หน่วย รวมเงิน 
(บาท)

รวมเงิน 
(บาท)

1 ชุดปฏิบัติการเครื่องท าความเย็น              
และปรับอากาศ

1 รายการ 2,492,000 2,492,000

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-36-



ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565
รายชื่อสถานประกอบการ

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1 บริษัทวี เอ็น เอส ออโต้เซลล์ จ ากัด 314 ม. 1 ต. บ้านควน อ. เมือง จ. สตูล 91140
2 อู่ธันวา 249 ม. 1 ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110
3 ช. เพื่อนช่าง 8975 ม. 8 ต. ท่าแพ อ. ท่าแพ จ. สตูล 91150

4 อู่พีแอล ออโต้ เพ้นท์ รีแพร์
39/1 ม. 2 อ. อไุดเจริญ อ. ควนกาหลง จ. สตูล
91130

5 อู่ช่างนิตย์ (ช่างป๋อง) 169 ม. 5 ต. น้ าผุด อ. ละงู จ. สตูล 91110
6 บริษัททีพี ออโต้เซลล์ จ ากัด 252 ม. 11 ต. ฉลุง อ. เมือง จ. สตูล 91140
7 อู่หลีม คารอ์อโต้ เซอร์วิส 932  ม. 4  ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110
8 อู่ยนตรการสตูล 1166 ม. 4 ต. คลองขุด อ. เมือง จ. สตูล 91000
9 บจก. คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล สาขาละงู 226 ม. 1 ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110

10 อู่ช่างศักดิ์ เซอร์วิส 441 ม. 7 ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 91110
11 ณัฐดนัย อะไหล่ยนต์ 58  ม. 5 ต. น้ าผุด อ. ละงู จ. สตูล 91110
12 อู่โกแดง 588  ม. 4  ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110
13 ร้านเอกเครื่องเย็น 444  ม. 4 ต .ละงู อ. ละงู จ. สตูล 91110
14 คลองชุดการไฟฟ้า 261 ม. 9 ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 91110
15 ร้านท่าแพแอร์บ้าน 262  ม. 2  ต. ท่าแพ อ. ท่าแพ จ. สตูล 91150
16 บริษัทวีเทคไอโอที โซลูช่ัน จ ากัด 210  ม. 4  ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ละงู 323  ม. 1 ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยท่าแพ 199  ต. ท่าแพ อ. ท่าแพ จ. สตูล

19 ร้านสีดการไฟฟ้า 192 ต. แป-ระ อ. ท่าแพ จ. สตูล 91150
20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ควนการหลง 250 ม. 10 ต. ปาล์มพัฒนา อ. มะนัง

21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. มะนัง อ. มะนัง จ. สตูล 91130
22 บริษัทเค แอนด์ เจ คอนสตรัคช่ัน 9/148  ถ. หลังศูนย์ราชการ ต. เนินพระ 
23 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
24 หจก. สตูลซีโฟร์ 250  ม. 2  ต. ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110
25 ร้านจุฬาการไฟฟ้า 20  ม. 4  ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110
26 จีที เทคนิค 1024  ม. 3  ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110
27 ร้านเทคนิคไฟฟ้า 1334  ม. 3  ต. ก าแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-37-



ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อสถานประกอบการ

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

28 ท๊อปคาร์ออดิโอ
112/32  ม. 4 ถ. ลพบุรีราเมศร์ ต. คลองแห อ. หาดใหญ่
จ. สงขลา 90110

29 บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมโฟม จ ากัด
1029  ถ. สายเอเชีย ต. คอหงษ์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
90290

30 บริษัทวารี มารีน จ ากัด 18 ม. 2 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

31 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมั่นคง แอ๊คเค้าท์
1161 ม. 2 ถ. บางแฟบพัฒนา ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่
จ. สงขลา 90110

32 Perfect  Accounting
32/1 ถ. ราษฎร์อุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
90110

33 ส านักงานบัญชี ลีดี ศรีวิหค
187/18  ม. 1 ถ. วัดโพธิ์บางใหญ่ ต. มะขามเต้ีย อ.เมือง
จ. สุราษฎร์ธานี

34 ส านักงานการบัญชี หจ ล็อคปริ้น
249/5  ถ. หน้าสงเคราะห์ ต. รูสะมีแล อ. เมือง จ. ปัตตานี
94000

35 ส านักงานรังสิมันต์ การบัญชี
357  ม. 1  ถ. ยนตรการก าธร ต. บ้านควน อ. เมือง จ. สตูล
91140

36 ส านักงานเอส เอ วี การบัญชี
313 ม. 4 ถ. ยนตรการก าธร ต. คลองขุด อ. เมือง จ. สตูล
91100

37 กรกชการบัญชี
14 ถ. ทุ่งเสา 2 ซอย 3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
90110

38 บริษัทปันดาหยา สปี๊ดโบ๊ท 1062 ม.2  ต.ปากน้ า อ.ละงู จ. สตูล 91110
39 บริษัท Hi  Lipe 1154 ม. 2 ต. ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110
40 บริษัทพลอยสยามสปีดโบ๊ท จ ากัด 1076 ม. 2 ต. ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110
41 บริษัทซีสกาย หลีเป๊ะ ทราเวล 1036 ม. 2  ต.ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110
42 บริษัทซีสตูล ทราเวล 274  ม. 6 ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 91110

43
บริษัทอันดามัน ซี ทัวร์ แอนด์     
ทรานสปอร์ต

13/1  ม. 2 ต. ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110

44 Prasan World Tour 319  ม. 2 ต. ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110
45 สวัสดีหลีเป๊ะ 1075  ม. 2 ต. ปากน้ า อ. ละงู จ. สตูล 91110

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-38-



สิ่งประดิษฐข์องคนรุน่ใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ข้อต่อเกลียวปาล์มแบบทุ่นแรง เคร่ืองดูดน้ ายางสด 

มีดพร้าพับเก็บ อุปกรณ์ป้องกันเศษหินกระเด็นขณะตัดหญ้า

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม

เครื่องตาก-เก็บปลาเค็ม อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ช่วยรดน้ าต้นไม้อัตโนมัตดิ้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-39-

ได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศ อันดับ 5
ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค



สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร

มีดพร้าพับเก็บ

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care)

อุปกรณ์จัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 

ขนมกรุบกรอบแกงตูมิห์

น้ ามันหอมระเหยหอมแดงและขิง

สบู่สมุนไพร สูตรใบชะมวงผสมพริกไทยด า สครับสมุนไพรสาหร่ายขนนกและกระดองหมึก

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-40-

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค



เคร่ืองขัดสนิมเหล็ก

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ยาสีฟัน TMH

อุปกรณ์ช่วยท าเกลียวนอก เคร่ืองประดับจากผ้าลูกไม้

เนคไท สตูลจีโอพาร์คกระถางต้นไม้จากกากชา

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-41-



รางวัลที่ได้รับ 
ประจ าปีการศึกษา 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



สรุปรางวัลผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-42-

รางวัลระดับจังหวัด

สถานศึกษา จ านวน     1 รางวัล

ครู/บุคลากรทางการศึกษา จ านวน     21 รางวัล

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน     37 รางวัล

รางวัลระดับภาค

สถานศึกษา จ านวน     8 รางวัล

ครู/บุคลากรทางการศึกษา จ านวน     8 รางวัล

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน     13 รางวัล

รางวัลระดับชาติ

สถานศึกษา จ านวน     1 รางวัล

ครู/บุคลากรทางการศึกษา จ านวน     1 รางวัล

นักเรียน/นักศึกษา จ านวน     1 รางวัล

รวมทั้งสิ้น จ านวน    91 รางวัล

QR CODE รูปภาพเกียรติบัตร



วิทยาลัยการฯ ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยมูลนิธิยุ วพัฒน์ ให้เป็นสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณธรรม และหนึ่งเดียวในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ ท่ีได้รับรางวัลนี้

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2563 ถึง 2564 ได้รับรางวัล   
ระดับ 3 ดาว และเข้าร่วมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระหว่างวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-43-

รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2565



วิทยาลัยฯ ได้รับ “รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
ระดับกลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา โดย เรืออากาศโทสมพร ปานด า รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ครั้งท่ี 33 ระดับภาคใต้ระหว่างท่ี 12-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพุลพิชญา โรงแรม
นานาบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นางสาว จันทรกานต์ิ เกษม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูงทุ่ง 
หญิง ระดับชาติ ครั้งท่ี 31 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-44-

รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2565



การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้

รางวัลอง ค์การมาตรฐานดี เด่นระดับ
เหรียญทองประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ
กลุ่มจังหวัดสตูลพัทลุงและสงขลา ระดับภาคใต้
ระหว่างท่ี 12-16 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัด
ชุมพร

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ผู้สนับสนุนด าเนินงาน (อวท.) รางวัล
องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทองประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดสตูลพัทลุง
และสงขลา ระดับภาคใต้ระหว่ าง ท่ี  12-16 
ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดชุมพร

วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม ทักษะงานจักรยานยนต์ 
ระดับภาคใต้ระหว่างท่ี 12-16 ธันวาคม 2565 ณ 
จังหวัดชุมพร

วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม ทักษะงานฝึกฝีมือ 
ระดับภาคใต้ระหว่างท่ี 12-16 ธันวาคม 2565 ณ 
จังหวัดชุมพร

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-1--45-

รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2565



การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้

วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชมเชยมาตรฐาน
ระดับเหรียญเงินทักษะส่ือประกอบประชาสัมพันธ์ 
Motion Graphic ระดับ ปวช. ระดับภาคใต้
ระหว่างท่ี 12-16 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัด
ชุมพร

วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชมเชยมาตรฐาน
ระดับเหรียญเงินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชายระดับ ปวช./ปวส. ระดับภาคใต้ระหว่างท่ี 12-
16 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดชุมพร

วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
มาตรฐานระดับเหรียญทองทักษะการ น าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวช. ระดับภาคใต้
ระหว่างท่ี 12-16 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัด
ชุมพร

วิทยาลัยฯ ได้ เข้าร่วมทักษะการผสม
เครื่องด่ืมประเภทคลาสสิคบาร์เทนเดอร์ระดับ
ปวช./ปวส. ระดับภาคใต้ระหว่างท่ี 12-16 
ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดชุมพร

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-46-

รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2565



รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  2565 ระดับภาค ภาคใต้

เครื่องตาก-เก็บปลาเค็ม อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาควันท่ี 14 ม.ค. 2566 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ข้อต่อเกลียวปาล์มแบบทุ่นแรง ได้รับรางวัล
ชมเชย รองชนะเลิศ อันดับ 5 เหรียญเงิน ระดับภาควันท่ี 
14 ม.ค. 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุปกรณ์จัดเก็บหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว ได้รับ
รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ระดับภาค วันท่ี 14 ม.ค. 2566
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-47-

รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2565



รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2565

1) นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ท่ีได้รางวัล ครูอาชีวะดีศรีสตูล ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) นายกฤษณุ ชูสกุล ครูวิทยาลัยการอาชีพละงู ท่ีได้รางวัล ครูอาชีวะดีศรีสตูล ประเภทครูผู้สอน
3) นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ าวงศ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพละงู ท่ีได้รางวัล ครูอาชีวะดีศรีสตูล ประเภทครูผู้สอน
4) นายสุรศักดิ์ เด็นเก ครูวิทยาลัยการอาชีพละงู ท่ีได้รางวัล ครูดีศรีสตูล ประเภทครูผู้สอน 
เนื่องใน วันครู ครั้งท่ี 67 วันท่ี 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อ. เมือง จ. สตูล

วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน รับรองการประกันคุณภาพภายนอก
พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2558 ด้านอาชีวศึกษา

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-48-



ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
อ าเภอทุ่งหว้า

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า
ข้อมูลทั่วไป

1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ

1. พัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
3. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. จัดอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแห่งรัฐ
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 

พันธกิจ

สาขาที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า ต้ังอยู่ที่เทศบาลต าบลทุ่งหว้า หมู่ท่ี ๑ ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91120 สังกัดวิทยาลัยการอาชีพละงู ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ 074-789235 E-mail : Thungwacenter@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Thungwacenterr

ปัจจุบัน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า เปิดท าสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีพนักงานราชการ (ครู) จ านวน ๒ คน ครูจ้างสอน (รายเดือน) จ านวน 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 1 คน มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน 4 คน และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งส้ิน 24 คน

ยุทธศาสตร์

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

สร้างคุณธรรม เสริมโอกาส สร้างอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-49-



ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า

จ านวนนักเรียน นักศึกษา

ระดับ ปีการศึกษา 2565

ปวช. 1 6

ปวช. 2 7

ปวช. 3 4

ปวส. 1 6

ปวส. 2 3

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 300

รวม 326

ข้อมูลจ านวนเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งหว้า

ภาคชุมชน จ านวน 22 กลุ่ม
1. พริกไทยสุไหงอุเป
2. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ามัดหวาย บ้านควนต าเสา 
3. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป
4. ฉิม เมล่อน
5. กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล                 
ชุมชนท่าอ้อย-ในบ้าน 
6. แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มของฝาก           
จุดชมวิวท่าอ้อย
7. บ้านปาล์มบาติก
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
9. กลุ่มของฝากของท่ีระลึก
10. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

11. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร
12. กลุ่มนวดแผนไทย
13. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก   
ต าบลนาทอน
14. สวนมะนาวแม่เขียว
15. เยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
16. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานต้นคลุ้ม บ้านวังตง
17. ขนมลากรอบ 
18. กลุ่มข้าวเกรียบ 
19. กลุ่มมันปูสูต๊ะ
20. กลุ่มอาชีพบ้านทุ่งทะทาน 
21. กลุ่มของท่ีระลึกพริกไทยสุไหงอุเป
22. กลุ่มท าขนม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-50-



ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า
ข้อมูลจ านวนเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งหว้า

ภาครัฐ จ านวน 7 หน่วยงาน
1. ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหว้า 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า
3. องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
4. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหิน
5. องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลัง 
7. ท่ีว่าการอ าเภอทุ่งหว้า

ภาคเอกชน จ านวน 5 หน่วยงาน
1. สถาบันปอเนาะตะฟีชูอีบาดุรเราะห์มาน
2. โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา  
3. โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 
4. โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
5. ร้านช่างคอมโบราณ

การด าเนินงานปี 2565

ชื่อหลักสูตร จ านวน (คน)

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 25

งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 25

โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 25

การแปรรูปอาหาร 25

โปรแกรมส าเร็จรูปงานกราฟิก 25

อาหารไทยพื้นบ้าน 25

อาหารว่างยอดนิยม 25

งานซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 25

การด าเนินงานปี 2565

ชื่อกลุ่ม ที่ต้ัง จ านวน (คน)

กลุ่มการท ากะปิ หมู่ 1 ต. ทุ่งหว้า 25

กลุ่มการท าอาหารทะเลตากแห้ง หมู่ 2 ต. ทุ่งหว้า 25

กลุ่มการท าไม้กวาด หมู่ 9 ต. ทุ่งหว้า 25

กลุ่มการท าผ้ามัดย้อม หมู่ 2 ต. นาทอน 25

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-51-



ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า ลงพื้นท่ีส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพการท าผ้ามัดย้อม ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า

เจ้าหน้าท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้าจัดหลักสูตรการเรียน การสอนระยะส้ัน ให้แก่
ประชาชนในเขตอ าเภอทุ่งหว้าท่ีสนใจเพื่อพัฒนาทักษะไปสู่การสร้างอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-52-



ภาพการจัดการเรียนการสอน นักเรียนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า หลักสูตร ปวช.แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีการจัด
นิทรรศการในโครงการการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และมอบรางวัลการประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอระดับพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนใต้ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอทุ่งหว้า ระดับเหรียญเงิน ระหว่างวันท่ี 15 -
17 กันยายน ณ ห้องบุปผา แกนนด์ฮออลล์ ช้ัน 5 โรงแรมสยามออเรียลทัลจังหวัดสงขลา

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-53-



ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 11-17
เมษายน 2565 ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. บ้านคลองขุด อ. ละงู จ. สตูล 

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-54-

นายสะเทือน สรรพจักร ให้สัมภาษณ์ ส่ือมวลชน จากโทรทัศน์ช่อง 7  ช่อง 3 ช่องเวิร์คพอยท์
ช่อง One31 ช่อง TOP News  “เกอลาปา” ผลิตภัณฑ์จากศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ วันท่ี 
4 เมษายน 2565



คณะครูและบุคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เข้าศึกษาดูงาน ธุรกิจซ่อมเรือสปีดโบ๊ท หนึ่งใน
ธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วันท่ี 1  เมษายน  2565 ณ อู่ซ่อม
เรือ อาคีรา คาร์โก้ เลขท่ี 1234 หมู่ท่ี 2 ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

เรืออากาศโทสมพร ปานด า รองเลขาธิการ สอศ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งมอบนวัตกรรม
เทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ ศูนย์บริการโรงเรียนบ้านเกาะหลี
เป๊ะ ต. เกาะสาหร่าย อ. เมืองสตูล จ. สตูล วันท่ี 26 พฤษภาคม  2565

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-55-



นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมพงศ์ พละไชย 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ “อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มี
อาชีพ”ณ หอพักนักเรียนของวิทยาลัยฯ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-56-

นายสะเทือน สรรพจักร คณพครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาระยะส้ัน (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนท่ีมีควาต้องการจ าเป็นพิเศษใน
จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง 25 กรกฎาคม  2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล



นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ 
วิชางานเช่ือมพื้นฐาน วิชาช่างติดต้ังจานดาวเทียมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนทุ่งหว้า
วิทยาคาร ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า

วิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัทคูโบต้าหาดใหญ่จักรกล จ ากัด สาขาละงู ได้จัดกิจกรรม “ไดร์วิ่งรถขุด” 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้และการบ ารุงรักษารถขุดคูโบต้าให้กับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมท้ัง
สาธิตภาคปฏิบัติการใช้งาน วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 ณ สนามหญ้าวิทยาลัยฯ

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-57-



ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (2566-2569) จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 29-30 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมภูต้นน้ า รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-58-

นายสะเทือน สรรพจักร เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน เวทีสมัชชาการศึกษาสตูล ครั้งท่ี 3 โดย
ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดบูธนิทรรศการโครงการอาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ ระว่างวันท่ี    
22-23 กันยายน  2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล



ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-59-

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา   วิชาทหาร ท่ีได้
ผ่านการทดสอบก าลังใจด้วยการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 42

นายสะเทือน สรรพจักร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้ง ท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2565
จังหวัดชุมพร ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพละงู



นายสะทือน สรรพจักร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินงาน จัดการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรม ร่วมการลงทะเบียนแข่งทักษะวิชาชีพ 
ระดับภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู เจ้าหน้าท่ี ตลอดจน นักเรียน 
นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-60-



นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะติดตาม         
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน La-ngu I café และ ตลาดนัดนักเรียน ณ วิทยาลัยการ
อาชีพละงู วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพ อ าเภอทุ่งหว้าเข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกับนายเอกชัย หลงขาว พร้อมด้วย คณะ
ก านันต าบลนาทอน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ณ อบต. นาทอน

ภาพกิจกรรม
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นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประชุมพูดคุย พร้อมมอบเส้ือท างานใหม่ ให้แก่ 
นักการ แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ในวันท่ี  28  ธันวาคม  2565 
ณ ร้าน La- Ngu I Café วิทยาลัยการฯ

นายสะเทือน สรรพจักร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันต้อนรับ ผศ.ไกรศร ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.
สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสา จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุ วพัฒน์ เข้านิเทศให้
ความรู้ เพื่อให้มีการต่อยอดให้เด่นชัดยิ่งข้ึน วันท่ี 9 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาดัง

ภาพกิจกรรม
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นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แนะแนว
ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ ด้านสายอาชีพให้กับนักเรียน ระดับช้ัน ม. 3 และ ม. 6 โรงเรียนสาคร
พิทยาคาร ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล วันท่ี 4 ธันวาคม 2565

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการท่องเท่ียว ร่วมลงนามความร่วมมือ กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่า
เหนือ เพื่อขยายโอกาสการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วันท่ี 4 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรม
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นักเรียน นักศึกษาไทยพุทธ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการสอบนักธรรมศึกษา สนามหลวงช้ันตรี โท เอก 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักศาสนา ได้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ (วัดละงู) วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคม ณ สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล วันท่ี 14 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรม

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ-65-



คณะผู้จัดท า

1. นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2. นายอาธิ ศิริยา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. นางอรสา รังสิโยกฤษฏ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. นายธีรศักดิ์ บิสนมุ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5. นายบัญญัติ หลังเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6. นายจารุบุตร ศรีสนิท ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7. นางสาวอลิษา นรินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8. นายเดชอนันต์ สองนา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ



งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพละงู
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