
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

วทิยาลยัสารพดัช่างพทัลุง 
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อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ เป�นแผนแม�บทท่ีจะกําหนดเป�าหมายและแนวทางในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ประจําป*การศึกษา 2561 จัดทําข้ึนโดยความร�วมมือ      
จากผู3 มีส�วนเก่ียวข3องทุกฝ5าย โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ          
และใช3เป�นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให3ตรงกับความต3องการของผู3เรียน ผู3ปกครอง     
และชุมชน ตลอดจนให3ชุมชนมีส�วนร�วมสนับสนุน ส�งเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ          
ให3เป�นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ขอขอบคุณคณะครู อาจารย8 บุคลากรทุกฝ5าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนผู3เก่ียวข3องทุกท�านท่ีได3ร�วมมือร�วมใจจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
ป*การศึกษา 2561 สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค8ทุกประการ 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝ5ายแผนงานและความร�วมมือ 

วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําช้ีแจง 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง   
ว�าด3วยระบบ หลักเกณฑ8 และวิธีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค8 ดังนี้ 
 1. เพ่ือใช3เป�นคู�มือสําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด3วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
 2. เพ่ือให3ผู3บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใช3เป�นคู�มือเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน     
ตามหน3าท่ีรับผิดชอบ มุ�งสู�การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต�อไป 
 3. เพ่ือใช3เป�นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 4. เพ่ือใช3เป�นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. เพ่ือใช3เป�นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 6. เพ่ือใช3เป�นแนวทางในการนําผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝ5ายแผนงานและความร�วมมือ 

วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

   หน�า  
คํานํา 
คําช้ีแจง 
สารบัญ 
ส�วนท่ี 1 ข3อมูลปGจจุบันของสถานศึกษา        1 
ส�วนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                18 
ส�วนท่ี 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา             20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส�วนท่ี 1 
ข�อมูลป จจุบันของสถานศึกษา 

 
 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  
 ประวัติของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ตามหลักฐานท่ีปรากฏว�าต้ังแต� พ.ศ. 2527  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง     
ได3สํารวจความต3องการของประชาชนและได3เป�นผู3ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดต้ังโรงเรียน
สารพัดช�างพัทลุง ซ่ึงความพยายามได3บรรลุเป�าหมายเม่ือได3รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 30    มกราคม

2530    ให3จัดต้ังโรงเรียนสารพัดช�างพัทลุง ได3 ต้ังแต� 1   ตุลาคม 2529   เป�นต3นไป และ นายมารุต  บุนนาค  
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เป�นผู3ลงนามในการประกาศจัดต้ังโรงเรียนดังกล�าว นับเป�นโรงเรียนสารพัดช�าง       
แห�งที 25    ของประเทศไทย ในการพิจารณาท่ีเหมาะสมสําหรับก�อสร3างโรงเรียนสารพัดช�างพัทลุง กรมอาชีวศึกษา         
จึงได3จัดต้ังกรรมการในระดับจังหวัดและกรมข้ึน 2   ชุด 
  จากการประชุมร�วมของคณะกรรมการท้ัง 2    ชุด ซ่ึงได3ร�วมพิจารณาเม่ือวันท่ี 18     กุมภาพันธ8  2530  
 โดยมีท�านรองอธิบดีบุญเทียม  เจริญยิ่ง  เป�นประธานท่ีประชุม มีมติว�าท่ีดินท่ีเป�นส�วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    
ในปGจจุบัน หรือท่ีเรียกว�า บริเวณช�างสตรีเดิมเป�นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสร3างเป�นโรงเรียนสารพัดช�างพัทลุง         
โดยสรุปเหตุผลดังนี้ 
 1.   สามารถจัดต้ังในป*  2530    ซ่ึงเป�นการสร3างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในป*ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู�หัว     
มีพระชนมายุครบ 5    รอบ 
 2. เป�นโรงเรียนท่ีตั้งอยู�ในย�านชุมชน  ผู3เรียนไปมาสะดวกประหยัดค�าใช3จ�าย 
 3. ใช3งบประมาณในการจัดต้ังน3อยในการเริ่มต3นเปMดทําการสอน 
  ต�อมากรมอาชีวศึกษาได3มอบหมายให3  นายจําเพาะ ปุรินทราภิบาล อาจารย8 2    ระดับ 7                   
จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป�นผู3ประสานงานทําหน3าท่ีเป�นอาจารย8ใหญ�โรงเรียนสารพัดช�างพัทลุง  เม่ือวันท่ี 7     เมษายน
2530    ซ่ึงได3ดําเนินการโดยใช3อาคารกุมารีปราโมทย8  เป�นสํานักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรมมีคําสั่งให3ครูมาช�วย
ราชการ 8      คน  ซ่ึงในป*การศึกษา 2530    ได3เปMดสอนนักเรียนรุ�นท่ี 1     ซ่ึงเปMดเรียนเม่ือวันท่ี 1    กรกฎาคม   2530  
สามารถเปMดรับนักเรียน  นักศึกษาได3  5   แผนกวิชา  คือ 
  �  แผนกวิชาช�างไฟฟ�า 
  �  แผนกวิชาช�างซ�อมเครื่องยนต8มอเตอร8ไซค8 
  �  แผนกวิชาช�างตัดเสื้อสตรี 
  �  แผนกวิชาพิมพ8ดีด 
  �  แผนกวิชาเสริมสวย 
ท้ังนี้  5   แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข3าเรียนได3ถึง 247    คน  ซ่ึงเป�นข3อมูลแสดงให3เห็นว�ามีผู3สนใจสมัครเรียน      
เป�นจํานวนมาก 
 
 
 
 



 

           ขนาดและท่ีตั้ง 
          ต้ังอยู� เลขท่ี 5 ถนนช�วยทุกขราษฎร8

     โทรศัพท8 074 - 614046 
     โทรสาร 074 - 611640 
     มีเนื้อท่ีท้ังหมด  4  ไร�  3  งาน

 สําหรับด3านงบประมาณค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร3างในป*งบประมาณ  
ยอดนี้ท้ังสิ้น 3,000,000    บาท  และจะได3รับเพ่ิมเติมป* 
ได3ดําเนินการเปMดซองประมูล  เม่ือวันท่ี  
  1. อาคาร  4  ชั้น  
  2. โรงอาหารและหอประชุม
  3.  บ3านพักครูแฟลต  
  4. ประตูรั้ว และถนน
  5.  เสาธง 

สีประจําวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  คือ 
  สีม�วง หมายถึง ความรู3และความสําเร็จ

ต3นไม3ประจําวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง คือ 
  ต3นหางนกยูง แสดงถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนช�วยทุกขราษฎร8   ตําบลคูหาสวรรค8 อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

งาน 
สําหรับด3านงบประมาณค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร3างในป*งบประมาณ  2530   ทางโรงเรียนสารพัดช�า

บาท  และจะได3รับเพ่ิมเติมป* 2531   อีกเป�นเงิน 11,284,000  
ได3ดําเนินการเปMดซองประมูล  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม 2530 โดยมีรายการก�อสร3างรวมท้ังสิ้น

ชั้น     2    หลัง 
โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 
บ3านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 

และถนน  
   1    หน�วย 

สีประจําวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  คือ สีม�วง 
สีม�วง หมายถึง ความรู3และความสําเร็จ 

ต3นไม3ประจําวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง คือ ต�นหางนกยูง 
ต3นหางนกยูง แสดงถึง การให3ความรู3ทักษะโดยไม�เลือกเหมือนหางนกยูงท่ีแผ�ก่ิงก3านร�มใบ

จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย8 93000 

ทางโรงเรียนสารพัดช�างพัทลุงได3รับเงิน
11,284,000 บาท ทางกรมอาชีวศึกษา   

โดยมีรายการก�อสร3างรวมท้ังสิ้น 5    รายการคือ 

การให3ความรู3ทักษะโดยไม�เลือกเหมือนหางนกยูงท่ีแผ�ก่ิงก3านร�มใบ 



 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

ท่ีตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดพัทลุง ต้ังอยู�บริเวณชายฝGQงตะวันออกของแหลมมลายู
ซ่ึงต้ังอยู�ทางภาคใต3ของประเทศไทยหรือฝGQงตะวันตกของลุ�มน้ําทะเลสาบสงขลา
โดยต้ังอยู�ระหว�างละติจูด ท่ี 7 องศา
44 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา
ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามเส3นทางรถยนต8ทางหลวงสายเอเซียทางหลวงแผ�นดินหมายเลข
858 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข
มีรูปร�างลักษณะคล3ายสี่เหลี่ยมผืนผ3า

เศรษฐกิจ สังคม  

ต้ังอยู�บริเวณชายฝGQงตะวันออกของแหลมมลายู หรือแหลมทอง (Golden
ซ่ึงต้ังอยู�ทางภาคใต3ของประเทศไทยหรือฝGQงตะวันตกของลุ�มน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla

องศา 6 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดา เหนือ และลองติจูด
องศา 26 ลิปดาตะวันออก  ห�างจากกรุงเทพมหานครตามเส3นทางรถไฟสายใต3

ตามเส3นทางรถยนต8ทางหลวงสายเอเซียทางหลวงแผ�นดินหมายเลข
หรือตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4  (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ

มีรูปร�างลักษณะคล3ายสี่เหลี่ยมผืนผ3า โดยมีส�วนกว3างท่ีสุดตามแนว ทิศตะวันออก-ตะวันตก

 

Golden Khersonese) 
Songkhla Lake Basin)    
และลองติจูด ท่ี 99 องศา 

ทพมหานครตามเส3นทางรถไฟสายใต3
ตามเส3นทางรถยนต8ทางหลวงสายเอเซียทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 41 ประมาณ 

ประมาณ 1,200 กิโลเมตร         
ตะวันตก ประมาณ 56 



 

กิโลเมตร และส�วนยาวท่ีสุดตามแนวทิศเหนือ-ใต3 ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 
3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร�  เป�นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร� และเป�นพ้ืนน้ํา 
220,850 ไร� (กรมแผนท่ีทหาร 2534 , กรมการปกครอง, 2541) นับเป�นจังหวัด ท่ีมีเนื้อท่ีมาเป�นอันดับ   
ท่ี 10  ของภาคใต3   

อาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต�อกับอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
ทิศใต�     ติดต�อกับอําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
ทิศตะวันออก ติดต�อกับทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป�นน�านน้ําติดต�อกับอําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ8  
       อําเภอสทิงพระอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
ทิศตะวันตก  ติดเทือกเขาบรรทัดซ่ึงเป�นแนวติดต�อกับอําเภอห3วยยอด อําเภอปะเหลียน                          
      อําเภอย�านตาขาว อําเภอนาโยงอําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
  
ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะเป�นภูเขาและท่ีราบสูงทางด3านทิศตะวันตกประกอบด3วย เทือกเขาบรรทัด ถัดมา
ทางทิศตะวันออกเป�นพ้ืนท่ีราบสลับท่ีดอนและเป�นพ้ืนท่ีราบลุ�มจากทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีท้ังหมด
ประมาณ   3,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร� เป�นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร� พ้ืนท่ีน้ํา 220,850 
ไร� เป�นพ้ืนท่ีทางเกษตร 1,327,270 ไร� (62%) พ้ืนท่ีป5า 384,438 ไร� (18%) และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 428,588 
ไร� (20%)  

ลักษณะของพ้ืนท่ี  ประกอบด3วย  
 พ้ืนท่ีภูเขา มีลักษณะเป�นเทือกเขาท่ีมียอดสูงๆ ตํ่าๆ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร และลาดไป
ทางทิศตะวันออกลงสู�ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร8เซ็นต8 เทือกเขานี้เป�นส�วนหนึ่ง    
ของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยท่ัวไปในท3องถ่ินว�า เขาบรรทัด พ้ืนท่ีภูเขามีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 
835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร3อยละ 24.41 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอป5าบอน ตะโหมด     
กงหรา ศรีนครินทร8 ศรีบรรพต และป5าพะยอม 
     พ้ืน ท่ี ลูกค ล่ืนลอนชัน เป�นส� วน ท่ีอยู� ถั ดจากเ ทือกเขาบรรทัด หรื อ พ้ืน ท่ี เชิ ง เขาลักษณะ                 
ภูมิประเทศเป�นเนินเต้ียๆ ท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปในท3องถ่ินว�า ควน มีเนื้อท่ีประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร 
หรือร3อยละ 15.76 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
 พ้ืนท่ีราบ มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร3อยละ 43.38 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ลักษณะพ้ืนท่ีราบ และเนื่องจากเป�นท่ีท่ีเหมาะแก�การกสิกรรม ประชากรส�วนใหญ�ของจังหวัดจึงนิยมต้ังถ่ินฐาน
หนาแน�นในบริเวณนี้และ 
 พ้ืนท่ีเกาะ เป�นพ้ืนท่ีในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในเขตจังหวัดพัทลุง ต้ังอยู�ในเขตอําเภอปากพะยูน   
 มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร3อยละ 6.40 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีเกาะเป�นถ่ิน    
ท่ีอยู�ของ นกอีแอ�นกินรังมีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร 



 

 อนึ่ง พ้ืนน้ําในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเป�นส�วนสําคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด3วยทะเลน3อย      
และทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป�นเนื้อท่ีประมาณ 344.16 ตารางกิโลเมตร หรือร3อยละ    
10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  

สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดพัทลุงได3รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต3 ทําให3มี
สภาพอากาศแบบภาคใต3อยู�ภายใต3อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดปกคลุมประจําฤดูกาลทําให3ในป*หนึ่งๆ มีเพียง     
2 ฤดูกาล คือ      
1. ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�ปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนกันยายน ความร3อนและความอบอ3าวของอากาศสูงสุด
ในช�วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด ประมาณ 24.0 
องศาเซลเซียส โดยในช�วง 10 ป* จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู�ในช�วง 27 – 29 องศาเซลเซียส 
2. ฤดูฝน  เ ริ่ ม ต้ั งแต�กลาง เ ดือน กันยายน - กลางเ ดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสู งสุ ดในรอบป*   
2557 – 2559  คือ เดือนธันวาคม 2548 วัดได3 1,506 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพันธ8เฉลี่ยสูงสุด 93.4 
เปอร8เซ็นต8 และเฉลี่ยตํ่าสุด 62.54 เปอร8เซ็นต8  ปริมาณน้ําฝน จังหวัดพัทลุงมีฝนตกเฉลี่ยท้ังป*ในช�วง 10 ป* 
2,052.1 มิลลิเมตร  

องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 องค7การบริหารส�วนจังหวัด พระราชบัญญัติองค8การบริหารส�วนจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2540            
แก3ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) กําหนดให3มีหน�วยการบริหารราชการส�วนท3องถ่ินรูปแบบหนึ่งเรียกว�า องค8การ
บริหารส�วนจังหวัด โดยมีอยู�ในทุกจังหวัดๆ ละ 1 แห�ง รวม 77 แห�ง ซ่ึงมีฐานะเป�นนิติบุคคลและมีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบในเขตจังหวัดนั้นๆ 
 เทศบาล  จังหวัดพัทลุงมีเทศบาล จํานวน 48 แห�งในทุกอําเภอ ยกเว3นอําเภอศรีบรรพต โดยแยก
เป�นเทศบาลเมือง จํานวน 1 แห�ง คือ เทศบาลเมืองพัทลุง และเทศบาลตําบล จํานวน 47 แห�ง องค8การ
บริหารส�วนตําบล ในจังหวัดพัทลุง มีท้ังหมด จํานวน 25 แห�ง 
 การปกครอง  จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ�นดิน 3 รูปแบบ คือ  
 1. การบริหารราชการส�วนกลาง ซ่ึงมีท่ีตั้งในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง จํานวน 81 ส�วนราชการ 
 2. การบริหารราชการส�วนภูมิภาคจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป�น 2 ระดับ 
  2.1 ระดับจังหวัด จํานวน 31 ส�วนราชการ 14 รัฐวิสาหกิจ 
  2.2 ระดับอําเภอ ประกอบด3วย 11 อําเภอ 65 ตําบล 670 หมู�บ3าน 
 3. การบริหารราชการส�วนท3องถ่ิน ประกอบด3วย 
  3.1 องค8การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง 
      3.2 เทศบาลเมือง 1 แห�ง 
     3.3 เทศบาลตําบล 47 แห�ง 
      3.4 องค8การบริหารส�วนตําบล 25 แห�ง 
จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป�นมายาวนาน ต้ังแต�สมัยก�อนประวัติศาสตร8 ดังปรากฏหลักฐาน จากการค3นพบ
ขวานหินขัดในท3องท่ีท่ัวไปหลายอําเภอ ในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13-14) บริเวณเมืองพัทลุง    
เป�นแหล�งชุมนุมท่ีได3รับวัฒนธรรมอินเดีย ในด3านพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค3นพบ เช�น พระพิมพ8 
ดินดิบจํานวนมาก เป�นรูปพระโพธิสัตว8รูปเทวดา โดยค3นพบบริเวณถํ้าคูหาสวรรค8 และถํ้าเขาอกทะลุ  



 

ต�อมา ในพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุง ได�ตั้งข้ึนอย�างม่ันคง ภายใต�การปกครองของกรุงศรีอยุธยา       
มีฐานะเป>นเมืองช้ันตรี ซ่ึงนับว�าเป>นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต� ในสมัยนั้นเมืองพัทลุงมักจะ
ประสบปGญหา การโจมตีจากกลุ�มโจรสลัดมาเลย8อยู�เสมอ โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�มโจรสลัดอาแจะอารูและ       
ยุยงคตนะ ได3โจมตีเผาทําลายสร3างความเสียหายแก�เมืองพัทลุง ถึงสองครั้ง ปGญหาดังกล�าวนี้เป�นปGจจัยหนึ่ง    
ท่ีทําให3มีการย3ายสถานท่ี ต้ังเมืองอยู� เสมอ และก็เป�นมูลเหตุหนึ่งท่ีทําให3ชาวเมืองพัทลุงเป�นนักต�อสู3             
ท่ีเข3มแข็ง นอกจากสงครามกับพม�าแล�ว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคัญในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต� เพราะปรากฏอยู�เสมอว�าทางเมืองหลวงได3มีคําสั่งให3เกณฑ8ชาวพัทลุง 
พร3อมด3วยเสบียงอาหารไปทําสงคราม ปราบปรามกบฏในหัวเมืองมาลายู เช�น กบฏไทรบุรี พ.ศ. 2373 และ 
พ.ศ. 2381 ซ่ึงบทบาทดังกล�าวนี้สะท3อนให3เห็นความสําคัญของเมืองพัทลุงทางด3านการเมือง การปกครอง
และแหล�งอู�ข3าวอู�น้ํา ในอดีตเป�นอย�างดี 

 ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล3าเจ3าอยู�หัว ได3ปฏิรูปการปกครองเป�นแบบมณฑล
เทศาภิบาลใน พ.ศ. 2437 และได3ประกาศจัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2439 ประกอบด3วย
เมือง ต�าง ๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองท้ัง 7 ท่ีเป�นเมืองปGตตานีเดิม สําหรับเมืองพัทลุง 
แบ�งการปกครองเป�น 3 อําเภอ คือ อําเภอกลางเมือง อําเภออุดร อําเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองต้ังอยู�ท่ีตําบล
ลําปiา จนกระท่ัง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวโปรดเกล�าฯ ให�ย�ายเมืองพัทลุง      
มาอยู�ท่ีบ�านวังเนียง ตําบลคูหาสวรรค7 ในปGจจุบัน เพ่ือจะได3อยู�ใกล3เส3นทางรถไฟ สะดวกในการติดต�อกับเมือง
ต�าง ๆ จากอดีต ถึงปGจจุบันเมืองพัทลุงได3มีการย3ายเมือง หลายครั้ง สถานท่ีท่ีเคยเป�นเมืองท่ีต้ังเมืองพัทลุง 
ได3แก� 

 - โคกเมืองแก�ว ป จจุบัน หมู�ท่ี 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
 - บ�านควนแร� ป จจุบัน หมู�ท่ี 1 ตําบลควนมะพร3าว อําเภอเมืองพัทลุง 
 - เขาชัยบุรี (เขาเมืองฯ) ป จจุบัน คือตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพนมวังก8 อําเภอควนขนุน 
 - ท�าเสม็ด ป จจุบัน ตําบลท�าเสม็ด อําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
 - เมืองพระรถ ป จจุบัน หมู�ท่ี 1 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง 
 - บ�านควนมะพร�าว ป จจุบัน หมู�ท่ี 2 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง 
 - บ�านม�วง ป จจุบัน หมู�ท่ี 6 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง 
 - บ�านโคกลุง ป จจุบัน หมู�ท่ี 4 ตําบลลําปiา อําเภอเมืองพัทลุง 
 
 ช่ือเมืองพัทลุง ในสมัยก�อนชื่อเมืองพัทลุง ไม�ได3เขียนอย�างท่ีปรากฏในปGจจุบันจากหลักฐานพบว�า   
บนเหรียญอีแปะพัทลุงพ.ศ. 2426 เขียนว�า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช3ต�างกันมากมายได3แก� 
พัตะลุง  พัดทลุ ง พัทธลุ ง  พัตทลุง  พัฒลุ ง  พัทลุ ง ในเอกสารเบอร8นีของอังกฤษสมัยรัชกาล ท่ี  3                 
เขียนว�า Bondelun และ Merdelong ของนายลามาร8 วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ8มหาราช 
เขียนว�า Bourdelun ความหมายของชื่อเมืองหมายถึงเมืองช3างหรือเมืองเก่ียวเนื่องด3วยช3างซ่ึงตรงกับ
ข3อเท็จจริงหลายประการ คําว�า "พัต-พัท-พัทธ" ยังไม�อาจทราบ ได3ว�าคําเดิมเขียนอย�างไร ทราบเพียงว�าใช3เป�น
คําข้ึนต3น ส�วนคําพ้ืนเมืองท่ีเรียกว�า"ตะลุง" แปลว�าเสาล�ามช3าง หรือไม3หลักผูกช3างชื่อบ3านนามเมืองของพัทลุง   
ท่ีเก่ียวกับช3างหรือจะเรียกว�าเป�น"เมืองช3าง"ก็ได3โดยเฉพาะทางฝGQงตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัด  
ซ่ึงอยู�ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช3างป5าชุกชุม และในตํานานนางเลือดขาว เมืองพัทลุง กล�าวว�าตาสามโม      



 

ยายเพชร เป�นหมอสดําหมอเฒ�านายกองช3าง เลี้ยงช3างส�งเจ3าพระยากรุงทองทุกป* ต�อมาพระกุมารกับนางเลือด
ขาว ก็ได3รับมรดกเป�นนายกองเลี้ยงช3างส�งส�วยซ่ึงในปGจจุบันชาวบ3านบางส�วนยังคงนับถือ "ตาหมอช3าง" 

วิสัยทัศน8พัทลุง (Vision) 
"คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการจัดการศึกษา พัฒนาแบบมีส�วนร�วม" 

พันธกิจ แบ�งตามประเด็นยุทธศาสตร8 ดังนี้ 
องค7การบริหารส�วนจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2558 – 2562)  
ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 1 ยุทธศาสตร8การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต�อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ8ชุมชนและท3องถ่ิน  
ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 2 ยุทธศาสตร8การพัฒนาสู�การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ8และเชิงวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 3 ยุทธศาสตร8การพัฒนาคนและสังคมให3มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 4 ยุทธศาสตร8การบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 5 ยุทธศาสตร8การสร3างความเข3มแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 1 ยุทธศาสตร8การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม ต�อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ8ชุมชนและท3องถ่ิน  
พันธกิจ 
 1. ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรท่ีเป�นผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของจังหวัดพัทลุง ให3มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีได3มาตรฐาน 
สร3างมูลค�าผลิตภัณฑ8ชุมชนและท3องถ่ิน เพ่ือสร3างงาน สร3างอาชีพ และสร3างรายได3ให3แก�ชุมชนในท3องถ่ิน   
อย�างยั่งยืน 
 2. พัฒนาระบบโครงสร3างพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐานให3ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกปลอดภัย       
และเพ่ือเชื่อมโยงไปสู�ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท�องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 2 ยุทธศาสตร8การพัฒนาสู�การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ8และเชิงวัฒนธรรม  
พันธกิจ 
 1. พัฒนาการท�องเท่ียวท่ีโดดเด�น โดยเฉพาะการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน8และการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีเน3นความเป�นอัตลักษณ8ของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ8เชิงรุกเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว 
ท่ีมุ�งเน3นและนําเสนอการท�องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย 
 2. ส�งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพ่ือเตรียมความพร3อมของชุมชนในการ
รองรับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน8และเชิงวัฒนธรรม สําหรับรองรับการท�องเท่ียวของประชาคม ในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 3 ยุทธศาสตร8การพัฒนาคนและสังคมให3มีคุณภาพ  
พันธกิจ 
 1. สร3างเสริมทัศนคติความรัก ความภาคภูมิใจให3แก�เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับในการ
ร�วมกันอนุรักษ8 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
 



 

 2. สร3างสังคมแห�งการเรียนรู3ท่ียั่งยืนด3วยกลไกทางการศึกษา ส�งเสริมการเรียนรู3ของเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปในชุมชน เพ่ือสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 สร3างความเข3มแข็งของชุมชน การบูรณาการ         
ของทุกภาคส�วน เพ่ือเตรียมความพร3อมสู�ประชาคมอาเซียนและเป�นพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในท3องถ่ิน
อย�างยั่งยืน 
 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด3านสาธารณสุข การส�งเสริมสุขภาพ
และการป�องกันโรคให3มีประสิทธิภาพและได3มาตรฐาน 
 4. ส�งเสริมและบูรณาการระบบการศึกษาขององค8กรปกครองส�วนท3องถ่ิน ให3มีความเข3มแข็ง เพ่ือให3
เด็กและเยาวชน ได3มีความรู3เท�าทันการเปลี่ยนแปลง และใช3โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให3เกิดประโยชน8 
รวมถึงสนับสนุน การศึกษาท้ังในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให3สอดคล3องกับการปฏิรูปการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 4 ยุทธศาสตร8การบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
พันธกิจ 
 ส�งเสริม อนุรักษ8 และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมอย�างยั่งยืน การบริหารจัดการ
น้ําท่ีเน3นโครงข�ายและการใช3น้ําให3เกิดประโยชน8ในภาคการเกษตรและการท�องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร7ท่ี 5 ยุทธศาสตร8การสร3างความเข3มแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 
พันธกิจ 
 บริหารจัดการองค8กรให3ได3มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในท3องถ่ินให3มีส�วนร�วมในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง 

เปIาประสงค7รวมของแผนยุทธศาสตร7 (Objective)                                                          
 เพ่ือให3สอดคล3องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และสังคม
ของประเทศ และก3าวไปสู�วิสัยทัศน8การพัฒนาจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ป* จังหวัด จึงกําหนด
เป�าประสงค8รวมของการพัฒนา ดังนี้  

1. เพ่ิมรายได3ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต�อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ8ชุมชนและท3องถ่ิน  
โดยการเพ่ิมผลผลิตให3มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมูลค�าสินค3า ลดต3นทุนการผลิต และเพ่ิมช�องทาง
การตลาด   

2. รายได3 จากการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ8เพ่ิมข้ึน จากแหล�งท�องเท่ียวท่ีได3มาตรฐาน โดยการเพ่ิม
จํานวนนักท�องเท่ียว เพ่ิมค�าใช3จ�ายต�อหัว และการกลับมาเท่ียวซํ้า 

3. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได3รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง มีหลักประกัน        
ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย8สิน มีศักด์ิศรีของความเป�นมนุษย8 มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงเอกลักษณ8         
ของท3องถ่ินความเป�นไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย8สิน มีสุขภาพท่ีสมบูรณ8 ได3รับบริการ            
ทางการแพทย8ท่ีดี มีครอบครัวอบอุ�น ม่ันคง และชุมชนเข3มแข็ง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ8 มีสิ่ งแวดล3อมท่ีดี และประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดการ           
และใช3ประโยชน8อย�างรู3คุณค�า 

5. บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ เป�นท่ีเชื่อถือไว3วางใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจ  
ต�อบริการภาครัฐ 



 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา (Administration Chat) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ .ศ .  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ผู�อํานวยการวิทยาลัย 

นายสมศักดิ์ แพรกม�วง 
คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ̂ายบริหารทรัพยากร 

นายปรีชา  เหมือนกู� 
 

ฝ̂ายแผนงานและความร�วมมือ 
นายประวิทย7 จันทโร 

 

ฝ̂ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายประวิทย7  จันทโร 

 

ฝ̂ายวิชาการ 

นายณัฐพงศ7 สําแดง 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวนิตยา  วรนิธิปรีชา 

 
งานบุคลากร 

นางรัชดา  รอดเนียม 

 งานการเงิน 
นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ8 

 งานการบัญชี 
นายปรีชา เหมือนกู3 

งานพัสดุ 
นายบัญชา อินทรภักดิ์ 

 งานอาคารสถานที่ 
นายจาํนง อุ�นชู 

 งานทะเบียน 
นางสาวอาจรีย8 ขณะรัตน8  

งานประชาสัมพันธ8 
นางสาวกรองกานท8  สัจจะบุตร  

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายอดุลย8  จีนลอย 

 
งานศูนย8ข3อมูลสารสนเทศ 

นายศักดิ์  พูลเอียด 

 งานความร�วมมือ 
นายศิริชัย จันทะโชติ 

 งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ8 
นายศรายุทธ  เมืองสง 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายสมบูรณ8  อินนุรักษ8 

 
งานส�งเสริมผลิตผลการค3าและประกอบธุรกิจ 

นางเบญจมาศ  ศิริรัตน8 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายธีระพงศ8  คชเสน 

งานครูที่ปรึกษา 
นายศิริชัย  จันทะโชติ 

 งานปกครอง 
นายอัชอารี หมานมานะ 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสมมุ�ง  อินนุรักษ8 

 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางวลัยพร  แท�นบาํรุง 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายศรายุทธ  เมืองสง 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายชัยวัฒน8  ทิพย8ทอง 

 
งานวัดผลและประเมินผล 

นายจาํลอง  หกหนู 

 งานวิทยบริการและห3องสมุด 
นางเบญจมาศ  ศิริรัตน8 

 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายมงคล แท�นบํารุง 

 งานสื่อการเรียนการสอน 
นายกฤตพล  รามสวัสดิ์ 

 
แผนกวิชา 

นายมงคล  แท�นบํารุง  ยานยนต8 
นายอัชฮารี  หมานมานะ  เชื่อมโลหะ 
นายจํานง  อุ�นชู   ไฟฟ�ากําลัง 
���ก����  
��������  �����ก�
���ก�� 

นางสาวกรองกานท8  สัจจะบุตร  
คอมพิวเตอร8ธุรกิจ 
นายสมบูรณ8 อินนุรักษ8 ช�างกลโรงงาน 

 
 

นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ8  การบัญชีและการจัดการ 
นางกุลตรี  นกแอนหมาน  ผ3าและเครื่องแต�งกาย 
นางรัชดา  รอดเนียม  อาหารและโภชนาการ 
นายจีระพงศ8 แก3วพิจิตร  เทคโนโลยีความงามเสริมสวย 
นางสาวอาจรีย8  ขณะรัตน8  สามัญสัมพันธ8 

 



 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง 
1 นายสมศักด์ิ แพรกม�วง ประธานกรรมการ 
2 นายประวิทย8 จันทโร กรรมการ 
3 นายปรีชา เหมือนกู3 กรรมการ 
4 นายณัฐพงศ8 สําแดง กรรมการ 
5 นายอดุลย8 จีนลอย กรรมการ 
6 นายธีระพงศ8 คชเสน กรรมการ 
7 นายชัยวัฒน8 ทิพย8ทอง กรรมการ 
8 นายศรายุทธ เมืองสง กรรมการ 
9 นางศิริวรรณ บุญญานุพงศ8 กรรมการ 

10 นางรัชดา รอดเนียม กรรมการ 
11 นายบัญชา อินทรภักด์ิ กรรมการ 
12 นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา กรรมการและเลขานุการ 

 

 จํานวนผู�บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน�ง 

ผู�บริหาร/แผนกวิชา 

 
 

จํา 
นวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน�ง ผู�บริหาร/ครู 
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ผู3บริหารและรองฯ 4 4   4   4       
แผนกวิชาช�างยนต8 3 3   3    3  1 2   
แผนกวิชาเครื่องมือกล 1 1   1   1    1   
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 1   1    1   1   
แผนกวิชาเช่ือมโลหะ 2 2   2    2   2   
แผนกวิชาไฟฟ�ากําลัง 4 4   4    4   4   
แผนกวิชาอีเล็กทรอนิกส8 2 2   1 1   2   2   
แผนกวิชาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ 2 1 1  1 1  1 1  1    
แผนกวิชาการบัญชี 2 2    2  1 1   2   
แผนกวิชาสามัญ 4 3 1  1 3  1 3  1 2   
แผนกวิชาการจัดการ -              
แผนกวิชาศิลปกรรม 1 1    1   1   1   
แผนกวิชาผ3าและเครื่องแต�งกาย 3 3    3   3   3   

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 1    1   1   1   

รวมท้ังหมด 30 28 2  18 12  8 22  3 21   



 

 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร�างบริหาร
สถานศึกษา 

 
จํานวน 
(คน) 

 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
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1. ครูสอนวิชาเทคโนโลยีความงาม 2  1 1 1 1   2   

2. งานบริหารงานท่ัวไป 1  1   1   1   

3. งานบุคลากร 1   1  1    1  

4. งานการเงิน 1   1  1    1  

5. งานบัญชี 1   1  1    1  

6. งานพัสดุ 1   1  1    1  

7. งานอาคารสถานท่ี 7  3 4 7  3 2 2   

8. งานยานยนต8 1  1  1   1    

9. งานทะเบียน  1   1  1    1  

10. งานวัดผลและประเมินผล 1   1  1    1  

11. งานประชาสัมพันธ8 -           

12. งานวางแผนฯ 1   1  1    1  

13. งานศูนย8ข3อมูลฯ -           

14. งานวิจัย นวัตกรรมฯ 1   1  1    1  

15. งานส�งเสริมผลิตผลฯ -           

16. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1   1  1    1  

17. งานปกครอง -           

18. งานวิทยบริการฯ 1   1  1    1  

19. งานสื่อการเรียนการสอน 1   1 1     1  

20. งานหลักสูตรและการสอน 1   1  1    1  

21. งานแนะแนว 1   1  1    1  

รวมท้ังหมด 24  6 18 10 14 3 3 5 13  



 

 จํานวนผู3เรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 
ปวช .1 25 1   25 1 26 
ปวช .2 27    27  27 
ปวช .3 15    15  15 

รวมระดับ ปวช.   67 1   67 1 68 
ปวส .1        
ปวส .2   19 22 19 12 41 

รวมระดับ ปวส.   19 22 19 22 41 
รวมท้ังหมด 67 1 19 22 86 23 109 

 
 จํานวนผู�เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา เพศ ป*การศึกษา 1/2561 
รุ�นท่ี/

ปd 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 
ชาย หญิง รวม 

2561 วิชาชีพระยะสั้น อาหารและโภชนาการ   4 5 75 80 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ผ3าและเครื่องแต�งกาย   5 10 122 132 
2561 วิชาชีพระยะสั้น เสริมสวย 9 173 294 467 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ช�างไฟฟ�า 2 27 - 27 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ศิลปกรรม (ปGกจักร) 5 20 262 282 

รวมภาคเรียนท่ี 1/2561 25 235 753 988 

 
 
รุ�นท่ี/

ปd 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวน
รายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 
ชาย หญิง รวม 

2561 แกนมัธยม อาหารและโภชนาการ   1 5 19 24 
2561 แกนมัธยม ผ3าและเครื่องแต�งกาย   1 42 57 99 
2561 แกนมัธยม คหกรรมศาสตร8ท่ัวไป 3 154 248 402 
2561 แกนมัธยม ช�างไฟฟ�ากําลัง 1 98 150 248 
2561 แกนมัธยม ช�างกลโรงงาน 1 43 57 100 
2561 แกนมัธยม บัญชี 1 48 61 109 
2561 แกนมัธยม ช�างอิเล็กทรอนิกส8 3 184 191 375 
2561 แกนมัธยม ช�างเช่ือมโลหะ 1 30 - 30 
2561 แกนมัธยม คอมพิวเตอร8ธุรกิจ 1 82 75 157 

รวมภาคเรียนท่ี 1/2561 13 686 858 1544 

รวมท้ังหมด 38 921 1611 2532 



 

 จํานวนผู3เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา เพศ ป*การศึกษา 2/2561 
รุ�นท่ี/

ปd 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 
ชาย หญิง รวม 

2561 วิชาชีพระยะสั้น อาหารและโภชนาการ   4 10 92 102 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ผ3าและเครื่องแต�งกาย   6 6 171 177 
2561 วิชาชีพระยะสั้น เสริมสวย 10 166 441 607 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ช�างไฟฟ�า 2 17 - 17 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ศิลปกรรม (ปGกจักร) 2 1 16 17 
2561 วิชาชีพระยะสั้น ศิลปกรรม (ดนตรี) 1 13 146 159 

   รวมภาคเรียนท่ี 2/2561 25 213 866 1079 
 

รุ�นท่ี/
ปd 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 
ชาย หญิง รวม 

2561 แกนมัธยม อาหารและโภชนาการ   1 12 9 21 
2561 แกนมัธยม ผ3าและเครื่องแต�งกาย   2 64 20 84 
2561 แกนมัธยม บัญชี 1 50 56 106 
2561 แกนมัธยม ช�างไฟฟ�ากําลัง 1 109 84 193 
2561 แกนมัธยม คอมพิวเตอร8ธุรกิจ 1 15 - 15 
2561 แกนมัธยม ช�างอิเล็กทรอนิกส8 1 3 58 61 
2561 แกนมัธยม ช�างกลโรงงาน 1 43 57 100 

 รวมภาคเรียนท่ี 2/2561 8 296 284 580 

รวมท้ังหมด 33 509 1150 1659 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 จํานวนผู3สําเร็จการศึกษา 
           (1) จํานวนผู3สําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 

- แผนกช�างยนต8 

- แผนกช�างไฟฟ�า 

- แผนกช�างกลโรงงาน 

- แผนกบัญชี 

- แผนกคอมพิวเตอร8 

ระดับ ปวส. 

- แผนกการจัดการ 

- แผนกช�างไฟฟ�า 

- แผนกคอมพิวเตอร8 

- แผนกบัญชี 
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8 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

รวม 8 - - 8 



 

เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 1. เข3าร�วมโครงการส�งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 2. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะฝqกฝ*มือ การแข�งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง 
 3. ร�วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 และหุ�นยนต8” งานอาชีวะสร3าง
ความสุขสู�ชายแดนใต3 ณ วิทยาลัยเทคนิคปGตตานี 
 4. ร�วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ8 นวัตกรรม อาชีวศึกษาในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ8 นวัตกรรม
อาชีวศึกษา เข3าสู�ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต3 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 5. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะตัดแต�งทรงผมสไตล8แฟชั่น (ผมหญิง) ในงาน
ประชุมวิชาการองค8การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต3 ครั้งท่ี  29 
 6. ได3รับรางวัลชมเชย การแข�งขันทักษะการประกอบอาหาร อาหารจานเดียว “ข3าวมันไก�” ในงาน
ประชุมวิชาการองค8การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต3 ครั้งท่ี  29 
 7. เป�นสถานศึกษาต3นแบบการฝqกประสบการณ8 หลักสูตรการพัฒนาข3าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก�อนแต�งต้ังให3ดํารงตําแหน�งรองผู3อํานวยการสถานศึกษา ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 
 8. ได3รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� ประจําป* 2561 ชื่อสิ่งประดิษฐ8       
เรือพลังงานโซล�าเซลล8 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพัทลุง 
 9. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ8ของคนรุ�นใหม� ประจําป*การศึกษา 2561
ชื่อสิ่งประดิษฐ8 คาร8 โลวี ออยล8 ครีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพัทลุง 
 10. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขันตอบปGญหาวิชาหน3าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร8ไทย 
ในงานการแข�งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจําป*การศึกษา 
2561 
 11. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะงานฝ*มือ ในงานการแข�งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจําป*การศึกษา 2561 
 12. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะงานเครื่องยนต8เล็ก ในงานการแข�งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจําป*การศึกษา 2561 
 13. ได3รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะงานรถจักรยานยนต8 ในงานการแข�งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจําป*การศึกษา 2561 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
     วิชาดี มีอนามัย ใฝ5ประหยัด รักคุณธรรม 

  1.2 วิสัยทัศน7   
     มุ�งม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝqกอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู�มาตรฐานสากล 

 1.3 พันธกิจ  
                 1. จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก�ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
 ชีวิต 
       2. จัดการศึกษาโดยมุ�งเน3นความเป�นเลิศทางวิชาชีพระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป�น
ผู3ประกอบการและตอบสนองความต3องการของตลาดแรงงาน 
       3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
               สอดคล3องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต3แนวคิด      
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. บริการวิชาการและวิชาชีพสู�สังคม  

  1.4 อัตลักษณ7  
             นักเรียนมีความรู3 คู�วินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  รายจ�ายในการบริหารสถานศึกษา 
จํานวนท้ังส้ิน    2,5037,358.07  บาท  รายละเอียดในตาราง 

งบประมาณประจําป*  2561 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1.  งบบุคลากร   
(เงินเดือน , เงินประจําตําแหน�ง , เงินวิทยฐานะ ,    
ค�าจ�างลูกจ�างประจํา ,ค�าตอบแทน พนักงานราชการ)                           16,373,013.20  
2.  งบดําเนินงาน   
     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป/)                             3,598,413.06  
     2.2  ค�าสาธารณูปโภค                               653,848.35  

3.  งบเรียนฟรี 15 ป* : ค�าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)   
     3.1  ค�าจัดการเรียนการสอน                               525,049.10  
     3.2  ค�าหนังสือเรียน                                156,565.72  
     3.3  ค�าเครื่องแบบ                                 65,700.00  
     3.4  ค�าอุปกรณ;การเรียน                                 47,970.00  
     3.5  ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน                                 78,265.00  

     3.6  ค�าเสริมสร�างนวัตกรรม                                 11,999.00  
4.  งบลงทุน   
     4.1  ค�าครุภัณฑ;การศึกษา                             1,214,000.00  
5.  งบรายจ�ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต�างๆ)   
     5.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต                                 15,750.00  
     5.2  อบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ E To E                                 70,580.00  

     5.3  fix it center                               749,999.67  
     5.4  จัดสรรหาบุคลากรคืนครูให�นักเรียน                               117,600.00  
     5.5  ลดปOญหาการออกกลางคัน                                 25,000.00  
     5.6  อาชีวศึกษาทวิภาคี                                 24,800.00  
     5.7  ประกอบอาชีพอิสระในกลุ�มผู�เรียนอาชีวศึกษา (บ�มเพาะ)                                 60,000.00  
     5.8  พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ                                 99,999.88  

6.  บกศ.                             1,148,805.09  
  รวมงบดําเนินการท้ังส้ิน                           25,037,358.07  

 



 

ส�วนท่ี 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ประกอบด3วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ 
 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป�นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให3มีความรู3        
มีทักษะและการประยุกต8ใช3เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต�ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 ประกอบด3วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด3านความรู3 
       ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู3เก่ียวกับข3อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ  
ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข3องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน3นความรู3เชิงทฤษฎี และหรือข3อเท็จจริง เป�นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต�ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด3านทักษะและการประยุกต8ใช3 
       ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป�นในศตวรรตท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต�ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต8ใช3ในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยู�ร�วมกับผู3อ่ืนได3อย�างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ด3านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ8ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู3 อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน3าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย                 
อันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป�นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ8สิ่งแวดล3อม  
 
 
 
 สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ8ท่ีกําหนดใช3หลักสูตรฐานสมรรถนะ          
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน3นผู3 เรียนเป�นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา               
อย�างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน�วยงานต3นสังกัดหรือหน�วยงาน     
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด3วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๒.๑ ด3านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
      สถานศึกษาใช3หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล3องกับความต3องการของผู3 เรียน ชุมชน            
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม� หรือกลุ�มวิชาเพ่ิมเติม    
ให3ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต3องการของตลาดแรงงาน โดยความร�วมมือ                  
กับสถานประกอบการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข3อง  
 
 

มา  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค7 

��  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



 

 ๒.๒ ด3านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ8ท่ีกําหนด ได3รับการพัฒนา          
อย�างเป�นระบบต�อเนื่อง เพ่ือเป�นผู3พร3อมท้ังด3านคุณธรรม จริยธรรมและความเข3มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นผู3เรียนเป�นสําคัญ ตอบสนองความต3องการของผู3เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน      
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต�ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข3อบังคับเก่ียวกับ           
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต�ละหลักสูตร ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให3ครู       
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให3ถูกต3อง ครบถ3วน สมบูรณ8  
 ๒.3 ด3านการบริหารจัดการ  
      สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล3อม ภูมิทัศน8 อาคารสถานท่ี ห3องเรียน 
ห3องปฏิบัติการ โรงฝqกงาน ศูนย8วิทยบริการ สื่อ แหล�งเรียนรู3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ8 และงบประมาณ 
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู�อย�างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ด3านการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ  
      สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญ             
ท่ีหน�วยงานต3นสังกัดหรือหน�วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร�วมมือของผู3บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู3 เรียน รวมท้ังการช�วยเหลือ ส�ง เสริม สนับสนุนจากผู3ปกครอง ชุมชน              
สถานประกอบการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข3องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 
 

 สถานศึกษาร�วมมือกับบุคคล ชุมชน องค8กรต�าง ๆ เพ่ือสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 งานวิจัย ประกอบด3วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๓.1 ด3านความร�วมมือในการสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3  
      สถานศึกษามีการสร3างความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน องค8กรต�าง ๆ ท้ังในประเทศ และต�างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู3 การบริการ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช3เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู3เรียนและคนในชุมชนสู�สังคม แห�งการเรียนรู3  
 ๓.2 ด3านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 งานวิจัย  
      สถานศึกษาส�งเสริมสนับสนุนให3มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 งานวิจัย       
โดยผู3บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู3เรียน หรือร�วมกับบุคคล ชุมชน องค8กรต�าง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช3
ประโยชน8ได3ตามวัตถุประสงค8 และเผยแพร�สู�สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

��  มาตรฐานท่ี 3 การสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� 



 

ส�วนท่ี 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 ผลการศึกษา วิเคราะห8 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ8ของสถานศึกษาท้ังภายใน
และภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน7 (Vision) 
 วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง กําหนดวิสัยทัศน8ของวิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ไว3ดังนี้ 
 “มุ�งม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝqกอบรมวิชาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู�มาตรฐานสากล” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
 วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง กําหนดพันธกิจเพ่ือให3บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน8ท่ีกําหนดไว3 ดังนี้ 
 พันธกิจท่ี 1  คุณลักษณะของผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค8 
 พันธกิจท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 พันธกิจท่ี 3  การสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3  

3.3 กลยุทธ7 (Strategy) 
 วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง กําหนดกลยุทธ8ในแต�พันธกิจไว3ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ7 

1 
คุณลักษณะของผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   

ท่ีพึงประสงค8 

1 พัฒนาความรู3 

2 พัฒนาทักษะและการประยุกต8ใช3 

3 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ          
ท่ีพึงประสงค8 

2 การจัดการอาชีวศึกษา 

1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3 พัฒนาการบริหารจัดการ 

4 พัฒนานโยบายสู�การปฏิบัติ 

 
 



 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ7 

3 การสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
1 

พัฒนาความร�วมมือในการสร3างสังคมแห�งการ
เรียนรู3 

2 
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8           
งานวิจัย 

 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ8 เป�าประสงค8 แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ได3จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให3มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให3บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน8ของสถานศึกษา ดังต�อไปนี้ 
 พันธกิจท่ี 1 คุณลักษณะของผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค8 
 1. วัตถุประสงค8 
      1.1 เพ่ือให3ผู3เรียนมีความรู3 
      1.2 เพ่ือให3ผู3เรียนมีทักษะและการประยุกต8ใช3เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
      1.3 เพ่ือให3ผู3เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 
 2. กลยุทธ8 
     พันธกิจท่ี 1 คุณลักษณะของผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค8 
     2.1 กลยุทธ8ท่ี 1. พัฒนาความรู3              
           2.1.1 เป�าประสงค8  
          1. เพ่ือให3ผู3เรียนมีความรู3 
               2. เพ่ือให3ผู3เรียนมีความรู3ในแนวปฏิบัติต�างๆ ตามสาขาท่ีเรียน                    
           2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                  1.  โครงการฝqกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E 
          2.  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน (108 อาชีพ) 
          3.  โครงการส�งเสริมการอ�าน 
          4.  โครงการส�งเสริมการสร3างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ8 
          5.  โครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเชิญผู3เชี่ยวชาญ/ผู3ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
                                  มาให3ความรู3 
          6.  โครงการสามัญสัมพันธ8 กิจกรรมวันคริสต8มาส  กิจกรรมวันภาษาไทยแห�งชาติ  
            2.1.3 ตัวชี้วัด 
                  1. การดูแลและแนะแนวผู3เรียน 
          2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด3านอาชีวศึกษา (V-NET) 
          3. การมีงานทําและศึกษาต�อของผู3สําเร็จการศึกษา 
           
 
 
 



 

      2.2 กลยุทธ8ท่ี 2 พัฒนาทักษะและการประยุกต8ใช3 
           2.2.1 เป�าประสงค8  
          1. เพ่ือให3ผู3เรียนมีทักษะวิชาชีพ 
          2. เพ่ือให3ผู3เรียนมีทักษะชีวิตเป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
          3. เพ่ือให3ผู3เรียนสามารถนําทักษะวิชาชีพไปประยุกต8ใช3ในการปฏิบัติงาน 
           2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                  1.  โครงการส�งเสริมการสร3างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ8 
          2.  โครงการจัดการสอนเตรียมความพร3อมการสอบ V-Net   
          3.  โครงการพัฒนาคนดี คนเก�ง และมีความสุข           
  2.2.3 ตัวชี้วัด 
                  1. ผู3เรียนมีสมรรถนะในการเป�นผู3ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                  2. ผลการแข�งขันทักษะวิชาชีพ 
          3. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ           
     2.3 กลยุทธ8ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 
           2.3.1 เป�าประสงค8  
          1. เพ่ือให3ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
          2. เพ่ือให3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรับผิดชอบตามบทบาทหน3าท่ีของตนเอง 
          3. เพ่ือให3ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ8สิ่งแวดล3อม 
           2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                  1.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
          2.  โครงการขยายบทบาทศูนย8ซ�อมสร3างเพ่ือชุมชน (fix it center) และอาชีวะอาสา   
                                  ร�วมด3วยช�วยประชาชน 
          3.  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน (108 อาชีพ) 
            2.3.3 ตัวชี้วัด 
                  1. ผู3เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8           
 
 พันธกิจท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 1. วัตถุประสงค8 
      1.1 เพ่ือให3สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิและจํานวนตามเกณฑ8 
      1.2 เพ่ือให3สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 2. กลยุทธ8 
     พันธกิจท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.1 กลยุทธ8ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
           2.1.1 เป�าประสงค8  
   1. สถานศึกษาใช3หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล3องกับความต3องการของผู3เรียน 
   2. สถานศึกษาปรับปรุงรายวิชาเดิม กําหนดรายวิชาใหม� เพ่ือให3ทันต�อเทคโนโลยี   
       และความต3องการของตลาดแรงงาน 



 

           2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                  1.  โครงการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 
            2.1.3 ตัวชี้วัด 
                  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ 
          2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม     
             2.2 กลยุทธ8ท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           2.2.1 เป�าประสงค8  
          1. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิและจํานวนตามเกณฑ8 
           2. สถานศึกษากํากับดูแลให3ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให3ถูกต3อง ครบถ3วน  
     สมบูรณ8 
           2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                  1. โครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมนิเทศการสอน 
            2.2.3 ตัวชี้วัด 
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู3สู�การปฏิบัติ 
          2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู3สู�การปฏิบัติท่ีเน3นผู3เรียนเป�นสําคัญและนําไปใช3     
     ในการจัดการเรียนการสอน        
     2.3 กลยุทธ8ท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการ 
           2.3.1 เป�าประสงค8  
          1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรอย�างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
          2. สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดล3อมภายในสถานศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 
          3. สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 
           2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                  1)  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
          2)  โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ8การศึกษาและสํานักงาน 
          3)   โครงการจัดหาครุภัณฑ8การศึกษาและสํานักงาน 
 
            2.3.3 ตัวชี้วัด 
                   1. อาคารสถานท่ี ห3องเรียน ห3องปฏิบัติการ โรงฝqกงาน หรืองานฟาร8ม  
           2. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
           3. แหล�งเรียนรู3และศูนย8วิทยบริการ  
           4. ระบบอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช3งานด3านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
           5. การเข3าถึงระบบอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     2.4 กลยุทธ8ท่ี 4 พัฒนานโยบายสู�การปฏิบัติ 
           2.4.1 เป�าประสงค8  
          1. สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายหน�วยงานต3นสังกัด 
 
 



 

           2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                  1)  โครงการฝqกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E  
          2)  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          3)  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย8บ�มเพาะผู3ประกอบการอาชีวศึกษา 
          4)  ลดปOญหาการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษา 
            2.4.3 ตัวชี้วัด 
                   1. การจัดการเรียนการสอน  
              2. การบริหารจัดการชั้นเรียน  
                     3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
           4. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม  
           5. การบริหารจัดการระบบข3อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

พันธกิจท่ี 3 การสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
 1. วัตถุประสงค8 
      1.1 เพ่ือให3เกิดความร�วมมือในการสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
      1.2 เพ่ือการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 และงานวิจัย โดยความร�วมมือระหว�าง
  สถานศึกษากับชุมชน 
 2. กลยุทธ8 
     พันธกิจท่ี 3 การสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
     2.1 กลยุทธ8ท่ี 1 พัฒนาความร�วมมือในการสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3            
  2.1.1 เป�าประสงค8  
          1. สถานศึกษามีการสร3างความร�วมมือกับชุมชน 
          2. สถานศึกษาพัฒนาผู3เรียนและคนในชุมชนสู�สังคมแห�งการเรียนรู3 
           2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                  1)  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมสร3าง 
                         เครือข�ายความร�วมมือ 
          2)  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุม (108 อาชีพ) 
          3)  โครงการขยายบทบาทศูนย8ซ�อมสร3างเพ่ือชุมชน (fix it center) และอาชีวะอาสา   
                                  ร�วมด3วยช�วยประชาชน 
            2.1.3 ตัวชี้วัด 
           1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
           2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
           3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      2.2 กลยุทธ8ท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 งานวิจัย 
            2.2.1 เป�าประสงค8  
          1. สถานศึกษาส�งเสริมให3มีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ8 
          2. ครู บุคลากร ผู3เรียน และชุมชน สามารถนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ8ไปใช3ประโยชน8ได3  
 



 

            2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                  1)  โครงการส�งเสริมการสร3างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ8 
             2.2.3 ตัวชี้วัด 
                    1. ผลงานของผู3เรียนด3านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 หรืองานวิจัย          
    
  
 



 

3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู�การปฏิบัติ 
 พันธกิจที่ 1 คุณลักษณะของผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค8 
 เป�าประสงค8 1.  เพื่อให3ผู3เรียนมีความรู3 
       2.  เพื่อให3ผู3เรียนมีความรู3ในแนวปฏิบัติต�างๆ ตามสาขาที่เรียน 
 กลยุทธ8ที่ 1.  พัฒนาความรู3 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการฝqกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
E to E 

1.  เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร
ทางอาชีวะของประเทศให�
สอดคล�องกับตลาดแรงงาน 
3. เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เพื่อเข�าสูอาชีพตามความต�องการ
ของตลาดแรงงาน 

1 . กลุ�มนักเรียน  นักศึกษา  
ชั้นป/สุดท�าย  ระดับ ปวช.  3  
และ ระดับ ปวส.  2 จํานวน  
10 – 20 คน ต�อหลักสูตร 

    2. กลุ�มประชาชนทั่วไป เช�น ผู�
ว�างงาน ผู�สําเร็จการศึกษา
ใหม� ผู�ประกอบอาชีพอิสระ ผู� 

  ที่ต�องการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานให�มีความเชี่ยวชาญ  
จํานวน  10 – 20 คน ต�อ
หลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา  และกลุ�ม
ประชาชนทั่วไป 
เชิงคุณภาพ 

     ผู� ที่ผ�านการฝUกอบรมโครงการ
ฝUกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นฐานสมรรถนะมี ทักษะ มี
ส ม ร ร ถ นะ ต ร ง ต าม ที่ อ า ชี พ
ต�องการ  และตรงกับความต�อง
ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น  ส ถ า น
ประกอบการ 
  
 
 

งานหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

 
 
 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
2 โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพสู�ชุมชน (108 อาชีพ) 
.  1 .  เ พื่อให�บริการวิชาการและ

วิชาชีพแก�ชุมชนตามโครงการของ
จังหวัด เทศบาลและหน�วยงาน
อื่นๆ    

    2. เพื่อให�บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก�ชุมชนตามกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

    3. เพื่อให�ผู�เรียน ครูและบุคลากร
ได�มีส�วนร�วมในภารกิจงานบริการ
ชุมชน 

    4. เพื่อแนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู�  ให�แก�นักเรียน และ
ประชาชนผู�สนใจ 

 

ประชาชนทั่วไป เชิงปริมาณ 
จํานวนผู�รับบริการ ไม�น�อยกว�า   
5,000   คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู�รับบริการสามารถนําความรู�ไปใช�
ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
เสรมิได� 
2.ผู�รับบริการมีความพึงพอใจจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

งานโครงการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
3 โครงการส�งเสริมการอ�าน 1.เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา ครู 

และบุคลากรของวิทยาลัย
เห็นความสําคัญของการอ�าน 
2.เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา ครู 
และบุคลากรของวิทยาลัย มี
นิสัยรักการอ�าน และ
การศึกษาค�นคว�า   

นักศึกษา ครูและบุคลากรของ
วิทยาลัย 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษามีสถิติการอ�าน
เพิ่มขึ้น จํานวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น  
จํานวน  10 คน 

งานวิทยบริการและห3องสมุด 

4 โครงการส�งเสริมการสร3าง
ผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ8 
 

1.เพื่อพัฒนาและส�งเสริม
ผู�เรียนให�เกิดความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค; 
2.เพื่อให�ผู�เรียนได�นําความรู�
และทักษะมาประยุกต;ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 
3.เพื่อให�ผู�เรียนค�นหา
ข�อเท็จจริงของงาน
สิ่งประดิษฐ;อย�างถูกต�องตาม
หลักวิชาการอย�างเปWนระบบ 

นักเรียน นักศึกษา ปวช. 
วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
จํานวนผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ;ของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.3  จํานวน   1  
ผลงาน  ต�อนักเรียน  3  คน 
เชิงคุณภาพ 
ศึกษาและวิจัยผลงาน
สิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�
ถูกต�องตามหลักวิชาการ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมเชิญผู3เชี่ยวชาญ/
ผู3ทรงคุณวุฒิ/ภูมิปGญญาท3องถิ่น
มาให3ความรู3 

1.เพื่อเชิญผู�เชี่ยวชาญ / 
ผู�ทรงคุณวุฒิ  / ภูมิปOญญา
ท�องถิ่น มาร�วมพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

เชิงปริมาณ 
ผู�เรียนระดับชั้น ปวช.  
เชิงคุณภาพ 
ผู�เรียนได�รับความรู�ในเรื่องที่
เกี่ยวข�อง 

งานหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

6 โครงการสามัญสัมพันธ8 
กิจกรรมวันคริสต8มาส  
กิจกรรมวันภาษาไทยแห�งชาติ  
กิจกรรม รําลึกถึง ครูกลอน
สุนทรภู� และกิจกรรมธรรม
ศึกษา 

1.เพื่อสอดคล�องกับนโยบาย
ของรัฐบาล  สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  และการ   
ประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
2.เพื่อให�นักเรียน นักศึกษาได�
แลกเปลี่ยนความรู� ความ
เข�าใจ  ในการจัดกิจกรรม
ต�างๆ 
3.เพื่อสร�างความรัก สามัคคี
ในหมู�คณะ ของนักเรียน 
นักศึกษา 

ครูและนักเรียน ระดับ ปวช.1 -3   เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ระดับ ปวช.1 
-3  เข�าร�วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาได�
แลกเปลี่ยนความรู� ความ
เข�าใจ  ในการจัดกิจกรรม
ต�างๆ  และสร�างความรัก 
สามัคคีในหมู�คณะ ของ
นักเรียน นักศึกษา 

แผนกสามัญสัมพันธ8 

 

 
 
 
 
 
 



 

 เป�าประสงค8  1. เพื่อให3ผู3เรียนมีทักษะวิชาชีพ 
   2. เพื่อให3ผู3เรียนมีทักษะชีวิตเป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
   3. เพื่อให3ผู3เรียนสามารถนําทักษะวิชาชีพไปประยุกต8ใช3ในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ8ที่ 2.  พัฒนาทักษะและการประยุกต8ใช3 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการส�งเสริมการสร3างผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ8 
 

1.เพื่อพัฒนาและส�งเสรมิผู�เรียน
ให�เกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค; 
2.เพื่อให�ผู�เรียนได�นําความรู�และ
ทักษะมาประยุกต;ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 
3.เพื่อให�ผู�เรียนค�นหาข�อเท็จจริง
ของงานสิ่งประดิษฐ;อย�างถูกต�อง
ตามหลักวิชาการอย�างเปWนระบบ 

นักเรียน นักศึกษา ปวช. วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
จํานวนผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ;ของนักเรยีน ระดับชั้น 
ปวช.3  จํานวน   1  ผลงาน  ต�อ
นักเรียน  3  คน 
เชิงคุณภาพ 
ศึกษาและวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ;
ของคนรุ�นใหม�ถูกต�องตามหลัก
วิชาการ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

2 โครงการจัดการสอนเตรียมความ
พร3อมการสอบ V-Net   

1.ส�งเสรมิการเรียนรู�  รายวิชาที่
ต�องทําการสอบ  ใน  V – NET 
2.เตรียมความพร�อมให�นักเรียน  
ปวช.3  ที่ต�องเข�ารับสอบ   
V – NET 
3.เพื่อยกระดับคุณภาพผู�เรียน  
โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ  
( V – NET)  และการประเมิน   
มาตรฐานวิชาชีพ 

นักศึกษา ปวช.  3  ทุกแผนก
วิชา 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา ปวช.  3  ทุกแผนกวิชา
ที่จะเข�ารับการสอบ  ประมาณ  
40  คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนําความรู�ที่ได�ไปใช�ในการ
สอบ V – NET  ได�อย�างด ี

งานวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
3. โครงการพัฒนาคนดี คนเก�ง 

และมีความสุข          
1.เพื่อพัฒนานักเรียนให3เป�น
คนเก�ง คนดี และมีความสุข 
2.เพื่อส�งเสริมและพัฒนา
ผู3เรียนได3รู3จักวิธีการจัด
กิจกรรมชมรมและองค8การ
นักวิชาชีพ 
3.เพื่อพัฒนานักเรียน ที่เป�น
ผลผลิตของวิทยาลัยให3มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค8ตรงกับความ
ต3องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
องค;การนักวิชาชีพไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู�และ
ประสบการณ;ตรงกับความ
ต�องการของตลาดแรงงาน 

งานกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  เป�าประสงค8  1. เพื่อให3ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
    2. เพื่อให3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรับผิดชอบตามบทบาทหน3าที่ของตนเอง 
    3. เพื่อให3ผู3สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ8สิ่งแวดล3อม 

 กลยุทธ8ที่ 3.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 
 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

1.เพื่อส�งเสริมและพัฒนา
นักเรียนนักศึกษา ให�มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อส�งเสริมและพัฒนา
ผู�เรียนให�ยึดมั่นในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
ฝOกใฝ]คุณธรรม จริยธรรม นํา
ความเปWนไทย มีภูมิคุ�มกันภัย
ห�างไกลยาเสพติด 
3.เพื่อพัฒนานักเรียน
นักศึกษาที่เปWนผลผลิตของ
วิทยาลัยให�มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่                 
พึงประสงค; ตรงกับความ
ต�องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค; 

งานกิจกรรม 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
2 โครงการขยายบทบาทศูนย8

ซ�อมสร3างเพื่อชุมชน (fix it 
center) และอาชีวะอาสา   
ร�วมด3วยช�วยประชาชน 

1.เพื่อถ�ายทอดองค;ความรู�แก�
ประชาชนให�รู�วิธีการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาช�างชุมชนให�มี
ทักษะในการซ�อมบํารุง
เครื่องมือ – อุปกรณ; ที่ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 
3.เพื่อพัฒนาและส�งเสริม
ผลิตภัณฑ;ชุมชน สุขอนามัย 
ให�มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4.เพื่อให�ครูและนักเรียนได�ใช�
ความรู� และทักษะบริการ
วิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน 
5.เพื่อช�วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนนให�น�อยลงและเปWนศูนย;
ในอนาคต 
6.เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติงาน
จริงและเปWนคนมีจิตอาสา 

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช�าง
พัทลุง และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
1.ให�บริการประชาชนในพื้นที่ของ
วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ไม�
น�อยกว�า  2  ตําบล  
2.ประชาชนได�รับบริการไม�น�อย
กว�า  1,000  คน   
3.เครื่องมือ – อุปกรณ; ได�รับการ
ซ�อมแซมบํารุงรักษาไม�น�อยกว�า  
800 รายการ 
4.ผลิตภัณฑ;ชุมชนได�รบัการ
ส�งเสริมสนับสนุนไม�น�อยกว�า  2  
รายการ 
5.นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงไม�
น�อยกว�า  60  %  ของแต�ละ
สาขางาน 
 

งานโครงการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
 โครงการขยายบทบาทศูนย8ซ�อม

สร3างเพื่อชุมชน (fix it center) 
และอาชีวะอาสา   
ร�วมด3วยช�วยประชาชน 

  เชิงคุณภาพ 
1.เครื่องมือ – อุปกรณ;เพื่อการ
ประกอบอาชีพ ได�รับการ
ซ�อมแซมบํารุงรักษาให�มีอายุการ
ใช�งานนานขึ้น ลดค�าใช�จ�ายใน
ครัวเรือน 
2.ผลิตภัณฑ;ชุมชนได�รบัการ
ส�งเสริมและพัฒนา ให�มีมลูค�าเพิ่ม 
3.ประชาชนได�รับการส�งเสริม
สนับสนนุด�านสุขอนามยั ให�มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

3. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
สู�ชุมชน (108 อาชีพ) 
 

.  1. เ พื่อให�บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก�ชุมชนตามโครงการ
ข อ ง จั ง ห วั ด  เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
หน�วยงานอื่นๆ    

    2. เพื่อให�บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก�ชุมชนตามกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

    3. เพื่อให�ผู�เรียน ครูและบุคลากร
ได� มี ส� วนร� วม ในภาร กิจ งาน
บริการชุมชน 

    4. เพื่อแนะนําวิชาชีพลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู� ให�แก�นักเรียน 
และประชาชนผู�สนใจ 

 

ประชาชนทั่วไป เชิงปริมาณ 
จํานวนผู�รับบริการ ไม�น�อยกว�า   
5,000   คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู�รับบริการสามารถนําความรู�
ไปใช�ในชีวิตประจําวันและ
ประกอบอาชีพเสริมได� 
2.ผู�รับบริการมีความพึงพอใจจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

งานโครงการพิเศษ 



 

พันธกิจที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 เป�าประสงค8  1.  สถานศึกษาใช3หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล3องกับความต3องการของผู3เรียน 
        2.  สถานศึกษาปรับปรุงรายวิชาเดิม กําหนดรายวิชาใหม� เพื่อให3ทันต�อเทคโนโลยีและความต3องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ8ที่  1.  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบ
ฐานสมรรถนะ 

1.เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรเป̀ดจัด
การศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

เชิงปริมาณ 
พัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะตามหลักสูตรที่เป̀ด
สอน 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะตามหลักสูตรที่เป̀ด
สอนให�มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 

งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พันธกิจที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 เป�าประสงค8  1.  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิและจํานวนตามเกณฑ8 
        2.  สถานศึกษากํากับดูแลให3ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให3ถูกต3อง ครบถ3วน สมบูรณ8 
 กลยุทธ8ที่  2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

1.เพื่อจัดนิเทศการสอน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียน นักศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

เชิงปริมาณ 
นิเทศการสอนตามรายวิชาที่
เปMดสอน 
เชิงคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

งานหลักสูตรการเรียน 
การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 พันธกิจที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 เป�าประสงค8  1.  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรอย�างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
        2.  สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดล3อมภายในสถานศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 
   3.  สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ8ที่  3.  พัฒนาการบริหารจัดการ 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อพัฒนาปรุงปรุง 
บํารุงรักษาอาคารต�างๆ ให�
สะอาดและพร�อมใช�งานอยู�
เสมอ 
2. เพื่อจัดภูมิทัศน;ให�สวยงาม 
เกิดบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอน และสร�าง
ความประทับใจแก�ผู�มาใช�
บริการ 
3. เพื่อให�การจัดการเรียนการ
สอน ของวิทยาลัยสารพัดช�าง
พัทลุง มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

อาคารและสถานที่ของวิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
พัฒนาปรุงปรุง บํารุงรักษาอาคาร
ต�างๆ  2  ห3อง 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาปรุงปรุง บํารุงรักษาอาคาร
ต�างๆให�อยู�ในสภาพที่ด ี

งานอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
2 โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ8

การศึกษาและสํานักงาน 
1. เพื่อซ�อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ;ให�อยู�ในสภาพที่ดี 
และใช�งานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให�การจัดการเรียนการ
สอน ของวิทยาลัยสารพัดช�าง
พัทลุง มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ครุภัณฑ;และสํานักงาน  วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
ซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ;และ
สํานักงาน  2 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
ซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ;ให�อยู�
ในสภาพที่ดี 

งานพัสดุ 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ8
การศึกษาและสํานักงาน 

1.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ;การเรียน
การสอนรายวิชา 
2.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ;ด�านการ
ส�งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา 
3.เพื่อให�การบริหารงาน
ภายในหน�วยงานเปWนระบบ 
และเกิดประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง เชิงปริมาณ 
จัดหาครุภัณฑ8  21 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ;ด�านการ
ส�งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา และการ
บริหารงานภายในหน�วยงาน
เปWนระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพ 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 พันธกิจที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 เป�าประสงค8  1.  สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายหน�วยงานต3นสังกัด         
 กลยุทธ8ที่  4.  พัฒนานโยบายสู�การปฏิบัติ 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการฝqกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
E to E 

1.  เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพ
บุคลากรทางอาชีวะของ
ประเทศให�สอดคล�องกับ
ตลาดแรงงาน 
3. เพื่อเตรียมความพร�อม
ให�กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเพื่อเข�าสูอาชีพตาม
ความต�องการของ
ตลาดแรงงาน 

1 . กลุ�มนักเรียน  นักศึกษา  ชั้น
ป/สุดท�าย  ระดับ ปวช.  3  และ 
ระดับ ปวส.  2 จํานวน  10 – 
20 คน ต�อหลักสูตร 

    2. กลุ�มประชาชนทั่วไป เช�น ผู�
ว�างงาน ผู�สําเร็จการศึกษาใหม� 
ผู�ประกอบอาชีพอิสระ ผู� 

  ที่ต� องการ เ พิ่ม ทักษะในการ
ปฏิบัติงานให�มีความเชี่ยวชาญ  
จํานวน  10 – 20 คน ต�อ
หลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา  และกลุ�ม
ประชาชนทั่วไป 
เชิงคุณภาพ 

     ผู�ที่ผ�านการฝUกอบรมโครงการ
ฝUกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะมี
ทักษะ มีสมรรถนะตรงตามที่
อาชีพต�องการ  และตรงกับ
ความต�องของตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการ 
  
 
 

งานหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
2. โครงการยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

1.เพื่อเสริมสร�างความรู� 
ความเข�าใจในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีให�
กลุ�มเปaาหมาย ได�แก�   
ผู�ปกครอง  ผู�เรียน และสถาน
ประกอบการ 
2.เพื่อเผยแพร� 
ประชาสัมพันธ; การจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี 
3.เพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของผู�เรียนระบบทวิ
ภาคี 
4.เพื่อเพิ่มจํานวนสถาน
ประกอบการร�วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง ผู�ปกครอง 
และ สถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
1.จํานวนนักเรยีน ระบบทวิภาคี
ที่เพิ่มขึ้น 
2.จํานวนสถานประกอบการที่
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
ผู�ปกครอง  ผู�เรียน  และสถาน
ประกอบการเข�าใจการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

      
  
 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย8

บ�มเพาะผู3ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

เพื่อส�งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจให�
สามารถนําความรู�ทักษะ
วิชาชีพ  เพื่อสร�างเสริม
ประสบการณ;เชิงพาณิชย;  ให�
มีความพร�อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง  
หรือพัฒนาต�อยอดธุรกิจเดิม
ได�อย�างมั่นคงและยั่งยืน 

นักเรียน  นักศึกษา ครูและ
บุคลากรของวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ 
1.ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน
ไม�น�อยกว�า  40 คน 
2.ผู�เข�าร�วมโครงการ เข�าร�วม
โครงการบ�มเพาะ
ผู�ประกอบการ จํานวน  2  
คน 
เชิงคุณภาพ 

     นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปมีความรู�และ
ทักษะในการดําเนินธุรกิจ
ของตนเอง หรือพัฒนาต�อ
ยอดธุรกิจเดิมได�  ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80   
  
 
 

งานส�งเสริมผลการค�าและ
ประกอบธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
4. ลดปOญหาการออกกลางคันของ

ผู�เรียนอาชีวศึกษา 
1.เพื่อมอบหมายหน�าที่การ
ปฏิบัติหน�าที่ของครูที่ปรึกษา
ทุกคน 
2.เพื่อจัดทําแฟaมประวัติ
ประจําตัวผู�เรียนอาชีวศึกษา
ทุกคน 
3.เพื่อเยี่ยมบ�าน หอพัก บ�าน
เช�า และที่อยู�อาศัยของ
ผู�เรียน 
4.เพื่อติดตามผู�เรียน
อาชีวศึกษาที่ออกกลางคันใน
แต�ละภาคเรียน 

นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
1.มอบหมายหน�าที่การปฏิบัติ
หน�าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน 
2.จัดทําแฟaมประวัติประจําตัว
ผู�เรยีนอาชีวศึกษาทุกคน 
3.ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ�าน หอพัก 
บ�านเช�า และที่อยู�อาศัยของ
ผู�เรยีน ร�อยละ 80 
4.ติดตามผู�เรยีนอาชีวศึกษาที่
ออกกลางคันในแต�ละภาคเรียน
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 

     แก�ไขปOญหาการออกกลางคันของ
ผู� เ รี ยนอาชีว ศึกษาได�อย� างมี
ประสิทธิภาพ อัตราการออก
กลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษา
ลดลง 

  
 
 

งานครูที่ปรึกษา 
 

 

 

 

 

 



 

 พันธกิจที่ 3 การสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
 เป�าประสงค8  1.  สถานศึกษามีการสร3างความร�วมมือกับชุมชน 
   2.  สถานศึกษาพัฒนาผู3เรียนและคนในชุมชนสู�สังคมแห�งการเรียนรู3         
 กลยุทธ8ที่  1.  พัฒนาความร�วมมือในการสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี กิจกรรมสร3างเครือข�าย
ความร�วมมือ 
 

1.เพื่อเสริมสร�างความรู� 
ความเข�าใจในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีให�
กลุ�มเปaาหมาย ได�แก�   
ผู�ปกครอง  ผู�เรียน และสถาน
ประกอบการ 
2.เพื่อเผยแพร� 
ประชาสัมพันธ; การจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี 
3.เพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของผู�เรียนระบบทวิ
ภาคี 
4.เพื่อเพิ่มจํานวนสถาน
ประกอบการร�วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช�างพัทลุง ผู�ปกครอง 
และ สถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
1.จํานวนนักเรยีน ระบบทวิภาคี
ที่เพิ่มขึ้น 
2.จํานวนสถานประกอบการที่
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
ผู�ปกครอง  ผู�เรียน  และสถาน
ประกอบการเข�าใจการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

      
  
 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
2. โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพสู�ชุม (108 อาชีพ) 
 

. 1. เพื่อให�บริการวิชาการและ
วิ ช า ชี พ แ ก� ชุ ม ช น ต า ม
โ ค ร ง ก า ร ข อ ง จั ง ห วั ด 
เทศบาลและหน�วยงานอื่นๆ   

    2. เพื่อให�บริการวิชาการและ
วิ ช า ชี พ แ ก� ชุ ม ช น ต า ม
กิจกรรมของสถานศึกษา 

    3. เ พื่อ ให� ผู� เ รี ยน  ครู และ
บุคลากรได� มีส� วนร� วมใน
ภารกิจงานบริการชุมชน 

    4. เพื่อแนะนําวิชาชีพลดเวลา
เ รี ยน  เ พิ่ม เ วลารู�  ให� แก�
นัก เรี ยน และประชาชน
ผู�สนใจ 

 

ประชาชนทั่วไป เชิงปริมาณ 
จํานวนผู�รับบริการ ไม�น�อยกว�า   
5,000   คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู�รับบริการสามารถนําความรู�
ไปใช�ในชีวิตประจําวันและ
ประกอบอาชีพเสริมได� 
2.ผู�รับบริการมีความพึงพอใจจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

งานโครงการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 
3. โครงการขยายบทบาทศูนย8

ซ�อมสร3างเพื่อชุมชน (fix it 
center) และอาชีวะอาสา   
ร�วมด3วยช�วยประชาชน 

1.เพื่อถ�ายทอดองค;ความรู�แก�
ประชาชนให�รู�วิธีการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาช�างชุมชนให�มี
ทักษะในการซ�อมบํารุง
เครื่องมือ – อุปกรณ; ที่ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 
3.เพื่อพัฒนาและส�งเสริม
ผลิตภัณฑ;ชุมชน สุขอนามัย 
ให�มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4.เพื่อให�ครูและนักเรียนได�ใช�
ความรู� และทักษะบริการ
วิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน 
5.เพื่อช�วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนนให�น�อยลงและเปWนศูนย;
ในอนาคต 
6.เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติงาน
จริงและเปWนคนมีจิตอาสา 

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช�าง
พัทลุง และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
1.ให�บริการประชาชนในพื้นที่ของ
วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง  ไม�
น�อยกว�า  2  ตําบล  
2.ประชาชนได�รับบริการไม�น�อย
กว�า  1,000  คน   
3.เครื่องมือ – อุปกรณ; ได�รับการ
ซ�อมแซมบํารุงรักษาไม�น�อยกว�า  
800 รายการ 
4.ผลิตภัณฑ;ชุมชนได�รบัการ
ส�งเสริมสนับสนุนไม�น�อยกว�า  2  
รายการ 
5.นักเรียนได�ปฏิบัติงานจริงไม�
น�อยกว�า  60  %  ของแต�ละ
สาขางาน 
เชิงคุณภาพ 
1.เครื่องมือ – อุปกรณ;เพื่อการ
ประกอบอาชีพ ได�รับการ
ซ�อมแซมบํารุงรักษาให�มีอายุการ
ใช�งานนานขึ้น ลดค�าใช�จ�ายใน
ครัวเรือน 
2.ผลิตภัณฑ;ชุมชนได�รบัการ
ส�งเสริมและพัฒนา ให�มีมลูค�าเพิ่ม 
3.ประชาชนได�รับการส�งเสริม
สนับสนนุด�านสุขอนามยั ให�มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งานโครงการพิเศษ 

 



 

 พันธกิจที่ 3 การสร3างสังคมแห�งการเรียนรู3 
 เป�าประสงค8  1.  สถานศึกษาส�งเสริมให3มีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ8 
   2.  ครู บุคลากร ผู3เรียน และชุมชน สามารถนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ8ไปใช3ประโยชน8ได3        
 กลยุทธ8ที่  2.  พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ8 งานสร3างสรรค8 งานวิจัย 
 
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค7 เปIาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการส�งเสริมการสร3าง
ผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ8 

1.เพื่อพัฒนาและส�งเสริม
ผู�เรียนให�เกิดความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค; 
2.เพื่อให�ผู�เรียนได�นําความรู�
และทักษะมาประยุกต;ใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 
3.เพื่อให�ผู�เรียนค�นหา
ข�อเท็จจริงของงาน
สิ่งประดิษฐ;อย�างถูกต�องตาม
หลักวิชาการอย�างเปWนระบบ 

นักเรียน นักศึกษา ปวช. 
วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง 

เชิงปริมาณ 
จํานวนผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ;ของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.3  จํานวน   1  
ผลงาน  ต�อนักเรียน  3  คน 
เชิงคุณภาพ 
ศึกษาและวิจัยผลงาน
สิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�
ถูกต�องตามหลักวิชาการ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

 

 


