
 

 
2.1 ข�อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

   ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  ตามหลักฐานท่ีปรากฏวาต้ังแต   พ

พัทลุง  ได�สํารวจความต�องการของประชาชนและได�เป&นผู�ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือจัด
โรงเรียนสารพัดชางพัทลุง  ซ่ึงความพยายามได�บรรลุเป1าหมายเม่ือได�รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มกราคม 2530    ให�จัดต้ังโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเป&นผู�ลงนามในการประกาศจัดต้ังโรงเรียนดังกลาว  นับเป&นโรงเรียนสารพัดชาง
แหงท่ี 25     ของประเทศไทย  ในการพิจารณา
จึงได�จัดต้ังกรรมการในระดับจังหวัดและกรมข้ึน
  จากการประชุมรวมของคณะกรรมการท้ัง
 โดยมี  ทานรองอธิบดีบุญเทียม  เจริญยิ่ง  
ในป9จจุบัน หรือท่ีเรียกวา บริเวณชางสตรีเดิม  เป&นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสร�างเป&นโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง  
โดยสรุปเหตุผลดังนี้ 
 1.   สามารถจัดต้ังในป=  2530
มีพระชนมายุครบ 5    รอบ 
 2. เป&นโรงเรียนท่ีตั้งอยูในยานชุมชน  ผู�เรียนไปมาสะดวกประหยัดคาใช�จาย
 3. ใช�งบประมาณในการจัดต้ังน�อยในการเริ่มต�นเป>ดทําการสอน
  ตอมากรมอาชีวศึ
จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป&นผู�ประสานงานทําหน�าท่ีเป&นอาจารย?ใหญโรงเรียนสารพั
2530    ซ่ึงได�ดําเนินการโดยใช�อาคารกุมารีปราโมทย?  เป&นสํานักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรมมีคําสั่งให�ครูมาชวย
ราชการ 8      คน  ซ่ึงในป=การศึกษา 
สามารถเป>ดรับนักเรียน  นักศึกษาได�  
  �  แผนกวิชาชางไฟฟ1า
  �  แผนกวิชาชางซอมเครื่องยนต?มอเตอร?ไซค?
  �  แผนกวิชาชางตัดเสื้อสตรี
  �  แผนกวิชาพิมพ?ดีด
  �  แผนกวิชาเสริมสวย

ท้ังนี้  5   แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข�าเรียนได�ถึง
เรียนเป&นจํานวนมาก 

           ขนาดและท่ีตั้ง 
          ต้ังอยู เลขท่ี 5 ถนนชวยทุกขราษฎร?

     โทรศัพท? 
     โทรสาร 
     มีเนื้อท่ีท้ังหมด  

2. สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

ประวัติของสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  ตามหลักฐานท่ีปรากฏวาต้ังแต   พ.ศ. 2527  

ได�สํารวจความต�องการของประชาชนและได�เป&นผู�ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือจัด
ซ่ึงความพยายามได�บรรลุเป1าหมายเม่ือได�รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดต้ังโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง ได�ต้ังแต 1    ตุลาคม  2529   เป&นต�นไป และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเป&นผู�ลงนามในการประกาศจัดต้ังโรงเรียนดังกลาว  นับเป&นโรงเรียนสารพัดชาง

ของประเทศไทย  ในการพิจารณาท่ีเหมาะสมสําหรับกอสร�างโรงเรียนสารพัดชางพัท
จึงได�จัดต้ังกรรมการในระดับจังหวัดและกรมข้ึน 2    ชุด 

จากการประชุมรวมของคณะกรรมการท้ัง 2    ชุด ซ่ึงได�รวมพิจารณาเม่ือวันท่ี
โดยมี  ทานรองอธิบดีบุญเทียม  เจริญยิ่ง  เป&นประธานท่ีประชุมมีมติวาท่ีดินท่ีเป&นสวนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

บริเวณชางสตรีเดิม  เป&นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสร�างเป&นโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง  

2530    ซ่ึงเป&นการสร�างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในป=ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูหัว

เป&นโรงเรียนท่ีตั้งอยูในยานชุมชน  ผู�เรียนไปมาสะดวกประหยัดคาใช�จาย 
ใช�งบประมาณในการจัดต้ังน�อยในการเริ่มต�นเป>ดทําการสอน 

ตอมากรมอาชีวศึกษาได�มอบหมายให�   นายจําเพาะ ปุรินทราภิบาล 
จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป&นผู�ประสานงานทําหน�าท่ีเป&นอาจารย?ใหญโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง  

ซ่ึงได�ดําเนินการโดยใช�อาคารกุมารีปราโมทย?  เป&นสํานักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรมมีคําสั่งให�ครูมาชวย
คน  ซ่ึงในป=การศึกษา 2530    ได�เป>ดสอนนักเรียนรุนท่ี 1     ซ่ึงเป>ดเรียนเม่ือวันท่ี

สามารถเป>ดรับนักเรียน  นักศึกษาได�  5   แผนกวิชา  คือ 
แผนกวิชาชางไฟฟ1า 
แผนกวิชาชางซอมเครื่องยนต?มอเตอร?ไซค? 
แผนกวิชาชางตัดเสื้อสตรี 
แผนกวิชาพิมพ?ดีด 
แผนกวิชาเสริมสวย 

แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข�าเรียนได�ถึง 247    คน  ซ่ึงเป&นข�อมูลแสดงให�เห็นวามีผู�สนใจสมัคร

ถนนชวยทุกขราษฎร?   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย? 93000
โทรศัพท? 074 - 614046 
โทรสาร 074 - 611640 
มีเนื้อท่ีท้ังหมด  4  ไร  3  งาน 

2527  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได�สํารวจความต�องการของประชาชนและได�เป&นผู�ดําเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือจัดต้ัง

ซ่ึงความพยายามได�บรรลุเป1าหมายเม่ือได�รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 30   
เป&นต�นไป และ นายมารุต  บุนนาค  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเป&นผู�ลงนามในการประกาศจัดต้ังโรงเรียนดังกลาว  นับเป&นโรงเรียนสารพัดชาง       
ท่ีเหมาะสมสําหรับกอสร�างโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง  กรมอาชีวศึกษา      

ชุด ซ่ึงได�รวมพิจารณาเม่ือวันท่ี 18     กุมภาพันธ?  2530  
เป&นประธานท่ีประชุมมีมติวาท่ีดินท่ีเป&นสวนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    

บริเวณชางสตรีเดิม  เป&นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสร�างเป&นโรงเรียนสารพัดชางพัทลุง      

สร�างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในป=ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูหัว     

กษาได�มอบหมายให�   นายจําเพาะ ปุรินทราภิบาล อาจารย? 2    ระดั 7                   
ดชางพัทลุง  เม่ือวันท่ี 7     เมษายน

ซ่ึงได�ดําเนินการโดยใช�อาคารกุมารีปราโมทย?  เป&นสํานักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรมมีคําสั่งให�ครูมาชวย
ซ่ึงเป>ดเรียนเม่ือวันท่ี 1    กรกฎาคม   2530  

คน  ซ่ึงเป&นข�อมูลแสดงให�เห็นวามีผู�สนใจสมัคร

93000 



 

สําหรับด�านงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสร�างในป=งบประมาณ  2530    ทางโรงเรียนสารพัดชางพัทลุงได�รับเงิน
ยอดนี้ท้ังสิ้น 3,000,000    บาท  และจะได�รับเพ่ิมเติมป= 2531   อีกเป&นเงิน 11,284,000   บาท ทางกรมอาชีวศึกษา   
ได�ดําเนินการเป>ดซองประมูล  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม 2530 โดยมีรายการกอสร�างรวมท้ังสิ้น 5    รายการคือ 
  1. อาคาร  4  ชั้น     2    หลัง 
  2. โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 
  3.  บ�านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 
  4. ประตูรั้ว  และถนนคสล .         
  5.  เสาธง    1    หนวย 

สีประจําวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  คือ สีม'วง 
  สีมวง หมายถึง ความรู�และความสําเร็จ 

ต�นไม�ประจําวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง คือ ต�นหางนกยูง 
  ต�นหางนกยูง แสดงถึงการให�ความรู�ทักษะโดยไมเลือกเหมือนหางนกยูงท่ีแผก่ิงก�านรมใบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

ท่ีตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดพัทลุง ต้ังอยูบริเวณชายฝ9Mงตะวันออกของแหลมมลายู
ซ่ึงต้ังอยูทางภาคใต�ของประเทศไทยหรือฝ9Mงตะวันตกของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
โดยต้ังอยูระหวางละติจูด ท่ี 7 องศา
44 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา
ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามเส�นทางรถยนต?ทางหลวงสายเอเซียทางหลวงแผนดินหมายเลข
858 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข
มีรูปรางลักษณะคล�ายสี่เหลี่ยมผืนผ�า

ต้ังอยูบริเวณชายฝ9Mงตะวันออกของแหลมมลายู หรือแหลมทอง (Golden
ซ่ึงต้ังอยูทางภาคใต�ของประเทศไทยหรือฝ9Mงตะวันตกของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla

องศา 6 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดา เหนือ และลองติจูด
องศา 26 ลิปดาตะวันออก  หางจากกรุงเทพมหานครตามเส�นทางรถไฟสายใต�

ตามเส�นทางรถยนต?ทางหลวงสายเอเซียทางหลวงแผนดินหมายเลข
หรือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4  (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ

มีรูปรางลักษณะคล�ายสี่เหลี่ยมผืนผ�า โดยมีสวนกว�างท่ีสุดตามแนว ทิศตะวันออก-ตะวันตก

 

Golden Khersonese) 
Songkhla Lake Basin)    
และลองติจูด ท่ี 99 องศา 

หางจากกรุงเทพมหานครตามเส�นทางรถไฟสายใต�
ตามเส�นทางรถยนต?ทางหลวงสายเอเซียทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ประมาณ 

ประมาณ 1,200 กิโลเมตร         
ตะวันตก ประมาณ 56 



 

กิโลเมตร และสวนยาวท่ีสุดตามแนวทิศเหนือ-ใต� 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  ของภาคใต�   
อาณาเขตติดต'อกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ          ติดตอกับอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด  
 จังหวัดสงขลา  
ทิศใต�             ติดตอกับอําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอําเภอควนกาหลง   
 จังหวัดสตูล  
ทิศตะวันออก     ติดตอกับทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป&นนานน้ําติดตอกับอําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ?  
 อําเภอสทิงพระอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
ทิศตะวันตก      ติดเทือกเขาบรรทัดซ่ึงเป&นแนวติดตอกับอําเภอห�วยยอด อําเภอปะเหลียน อําเภอ 
 ยานตาขาว      อําเภอนาโยงอําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
  
ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนท่ีมีลักษณะเป&นภูเขาและท่ีราบสูงทางด�านทิศตะวันตกประกอบด�วย เทือกเขาบรรทัด ถัดมา
ทางทิศตะวันออกเป&นพ้ืนท่ีราบสลับท่ีดอนและเป&นพ้ืนท่ีราบลุมจากทะเลสาบสงขลา 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%) พ้ืนท่ีปbา 384,438 ไร (18%) และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 428,588 
ไร (20%) 
  
ลักษณะของพ้ืนท่ี  ประกอบด�วย  
 พ้ืนท่ีภูเขา มีลักษณะเป&นเทือกเขาท่ีมียอดสูงๆ ตํ่าๆ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร และลาดไป
ทางทิศตะวันออกลงสูทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร?เซ็นต? เทือกเขานี้เป&นสวนหนึ่ง    
ของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยท่ัวไปในท�องถ่ินวา เขาบรรทัด พ้ืนท่ีภูเขามีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 
835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร�อยละ 24.41 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปbาบอน ตะโหมด     
กงหรา ศรีนครินทร? ศรีบรรพต และปbาพะยอม 
     พ้ืน ท่ี ลูกค ล่ืนลอนชัน เป&นส วน ท่ีอยู ถั ดจากเ ทือกเขาบรรทัด หรื อ พ้ืน ท่ี เชิ ง เขาลักษณะ                 
ภูมิประเทศเป&นเนินเต้ียๆ ท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปในท�องถ่ินวา ควน มีเนื้อท่ีประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร 
หรือร�อยละ 15.76 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
 พ้ืนท่ีราบ มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร�อยละ 43.38 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ลักษณะพ้ืนท่ีราบ และเนื่องจากเป&นท่ีท่ีเหมาะแกการกสิกรรม ประชากรสวนใหญของจังหวัดจึงนิยมต้ังถ่ินฐาน
หนาแนนในบริเวณนี้และ 
 พ้ืนท่ีเกาะ เป&นพ้ืนท่ีในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในเขตจังหวัดพัทลุง ต้ังอยูในเขตอําเภอปากพะยูน   
 มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร�อยละ 6.40 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีเกาะเป&นถ่ิน    
ท่ีอยูของ นกอีแอนกินรังมีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร 



 

 อนึ่ง พ้ืนน้ําในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเป&นสวนสําคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด�วยทะเลน�อย      
และทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป&นเนื้อท่ีประมาณ 344.16 ตารางกิโลเมตร หรือร�อยละ    
10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
  
สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดพัทลุงได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต� ทําให�มี
สภาพอากาศแบบภาคใต�อยูภายใต�อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดปกคลุมประจําฤดูกาลทําให�ในป=หนึ่งๆ มีเพียง     
2 ฤดูกาล คือ      
1. ฤดูร�อน เริ่มต้ังแตปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนกันยายน ความร�อนและความอบอ�าวของอากาศสูงสุด
ในชวงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด ประมาณ 24.0 
องศาเซลเซียส โดยในชวง 10 ป= จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูในชวง 27 – 29 องศาเซลเซียส 
2. ฤดูฝน  เ ริ่ ม ต้ั งแตกลาง เ ดือน กันยายน - กลางเ ดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสู งสุ ดในรอบป=   
2557 – 2559  คือ เดือนธันวาคม 2548 วัดได� 1,506 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพันธ?เฉลี่ยสูงสุด 93.4 
เปอร?เซ็นต? และเฉลี่ยตํ่าสุด 62.54 เปอร?เซ็นต?  ปริมาณน้ําฝน จังหวัดพัทลุงมีฝนตกเฉลี่ยท้ังป=ในชวง 10 ป= 
2,052.1 มิลลิเมตร  
  
องค4กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
 องค4การบริหารส'วนจังหวัด พระราชบัญญัติองค?การบริหารสวนจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2540            
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) กําหนดให�มีหนวยการบริหารราชการสวนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งเรียกวา องค?การ
บริหารสวนจังหวัด โดยมีอยูในทุกจังหวัดๆ ละ 1 แหง รวม 77 แหง ซ่ึงมีฐานะเป&นนิติบุคคลและมีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบในเขตจังหวัดนั้นๆ 
 เทศบาล  จังหวัดพัทลุงมีเทศบาล จํานวน 48 แหงในทุกอําเภอ ยกเว�นอําเภอศรีบรรพต โดยแยก
เป&นเทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลเมืองพัทลุง และเทศบาลตําบล จํานวน 47 แหง องค?การ
บริหารสวนตําบล ในจังหวัดพัทลุง มีท้ังหมด จํานวน 25 แหง 
 การปกครอง  จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ  
 1. การบริหารราชการสวนกลาง ซ่ึงมีท่ีตั้งในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง จํานวน 81 สวนราชการ 
 2. การบริหารราชการสวนภูมิภาคจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป&น 2 ระดับ 
  2.1 ระดับจังหวัด จํานวน 31 สวนราชการ 14 รัฐวิสาหกิจ 
  2.2 ระดับอําเภอ ประกอบด�วย 11 อําเภอ 65 ตําบล 670 หมูบ�าน 
 3. การบริหารราชการสวนท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
  3.1 องค?การบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 
      3.2 เทศบาลเมือง 1 แหง 
     3.3 เทศบาลตําบล 47 แหง 
      3.4 องค?การบริหารสวนตําบล 25 แหง 
จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป&นมายาวนาน ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร? ดังปรากฏหลักฐาน จากการค�นพบ
ขวานหินขัดในท�องท่ีท่ัวไปหลายอําเภอ ในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13-14) บริเวณเมืองพัทลุง    
เป&นแหลงชุมนุมท่ีได�รับวัฒนธรรมอินเดีย ในด�านพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค�นพบ เชน พระพิมพ? 
ดินดิบจํานวนมาก เป&นรูปพระโพธิสัตว?รูปเทวดา โดยค�นพบบริเวณถํ้าคูหาสวรรค? และถํ้าเขาอกทะลุ  



 

ตอมา ในพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุง ได�ตั้งข้ึนอย'างม่ันคง ภายใต�การปกครองของกรุงศรีอยุธยา       
มีฐานะเป<นเมืองช้ันตรี ซ่ึงนับว'าเป<นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต� ในสมัยนั้นเมืองพัทลุงมักจะ
ประสบป9ญหา การโจมตีจากกลุมโจรสลัดมาเลย?อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโจรสลัดอาแจะอารูและ       
ยุยงคตนะ ได�โจมตีเผาทําลายสร�างความเสียหายแกเมืองพัทลุง ถึงสองครั้ง ป9ญหาดังกลาวนี้เป&นป9จจัยหนึ่ง    
ท่ีทําให�มีการย�ายสถานท่ี ต้ังเมืองอยู เสมอ และก็เป&นมูลเหตุหนึ่งท่ีทําให�ชาวเมืองพัทลุงเป&นนักตอสู�             
ท่ีเข�มแข็ง นอกจากสงครามกับพม'าแล�ว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคัญในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต� เพราะปรากฏอยูเสมอวาทางเมืองหลวงได�มีคําสั่งให�เกณฑ?ชาวพัทลุง 
พร�อมด�วยเสบียงอาหารไปทําสงคราม ปราบปรามกบฏในหัวเมืองมาลายู เชน กบฏไทรบุรี พ.ศ. 2373 และ 
พ.ศ. 2381 ซ่ึงบทบาทดังกลาวนี้สะท�อนให�เห็นความสําคัญของเมืองพัทลุงทางด�านการเมือง การปกครอง
และแหลงอูข�าวอูน้ํา ในอดีตเป&นอยางดี 
 
 ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยูหัว ได�ปฏิรูปการปกครองเป&นแบบมณฑล
เทศาภิบาลใน พ.ศ. 2437 และได�ประกาศจัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2439 ประกอบด�วย
เมือง ตาง ๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองท้ัง 7 ท่ีเป&นเมืองป9ตตานีเดิม สําหรับเมืองพัทลุง 
แบงการปกครองเป&น 3 อําเภอ คือ อําเภอกลางเมือง อําเภออุดร อําเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองต้ังอยูท่ีตําบล
ลําปhา จนกระท่ัง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู'หัวโปรดเกล�าฯ ให�ย�ายเมืองพัทลุง      
มาอยู'ท่ีบ�านวังเนียง ตําบลคูหาสวรรค4 ในป9จจุบัน เพ่ือจะได�อยูใกล�เส�นทางรถไฟ สะดวกในการติดตอกับเมือง
ตาง ๆ จากอดีต ถึงป9จจุบันเมืองพัทลุงได�มีการย�ายเมือง หลายครั้ง สถานท่ีท่ีเคยเป&นเมืองท่ีต้ังเมืองพัทลุง 
ได�แก 
 
 - โคกเมืองแก�ว ปEจจุบัน หมูท่ี 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
 - บ�านควนแร' ปEจจุบัน หมูท่ี 1 ตําบลควนมะพร�าว อําเภอเมืองพัทลุง 
 - เขาชัยบุรี (เขาเมืองฯ) ปEจจุบัน คือตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพนมวังก? อําเภอควนขนุน 
 - ท'าเสม็ด ปEจจุบัน ตําบลทาเสม็ด อําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
 - เมืองพระรถ ปEจจุบัน หมูท่ี 1 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง 
 - บ�านควนมะพร�าว ปEจจุบัน หมูท่ี 2 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง 
 - บ�านม'วง ปEจจุบัน หมูท่ี 6 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง 
 - บ�านโคกลุง ปEจจุบัน หมูท่ี 4 ตําบลลําปhา อําเภอเมืองพัทลุง 
 
 ช่ือเมืองพัทลุง ในสมัยกอนชื่อเมืองพัทลุง ไมได�เขียนอยางท่ีปรากฏในป9จจุบันจากหลักฐานพบวา   
บนเหรียญอีแปะพัทลุงพ.ศ. 2426 เขียนวา พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช�ตางกันมากมายได�แก 
พัตะลุง  พัดทลุ ง พัทธลุ ง  พัตทลุง  พัฒลุ ง  พัทลุ ง ในเอกสารเบอร?นีของอังกฤษสมัยรัชกาล ท่ี  3                 
เขียนวา Bondelun และ Merdelong ของนายลามาร? วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ?มหาราช 
เขียนวา Bourdelun ความหมายของชื่อเมืองหมายถึงเมืองช�างหรือเมืองเก่ียวเนื่องด�วยช�างซ่ึงตรงกับ
ข�อเท็จจริงหลายประการ คําวา "พัต-พัท-พัทธ" ยังไมอาจทราบ ได�วาคําเดิมเขียนอยางไร ทราบเพียงวาใช�เป&น
คําข้ึนต�น สวนคําพ้ืนเมืองท่ีเรียกวา"ตะลุง" แปลวาเสาลามช�าง หรือไม�หลักผูกช�างชื่อบ�านนามเมืองของพัทลุง   
ท่ีเก่ียวกับช�างหรือจะเรียกวาเป&น"เมืองช�าง"ก็ได�โดยเฉพาะทางฝ9Mงตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัด  
ซ่ึงอยูติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช�างปbาชุกชุม และในตํานานนางเลือดขาว เมืองพัทลุง กลาววาตาสามโม      



 

ยายเพชร เป&นหมอสดําหมอเฒานายกองช�าง เลี้ยงช�างสงเจ�าพระยากรุงทองทุกป= ตอมาพระกุมารกับนางเลือด
ขาว ก็ได�รับมรดกเป&นนายกองเลี้ยงช�างสงสวยซ่ึงในป9จจุบันชาวบ�านบางสวนยังคงนับถือ "ตาหมอช�าง" 
 
วิสัยทัศน?พัทลุง (Vision) 
"คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการจัดการศึกษา พัฒนาแบบมีสวนรวม" 
 
พันธกิจ แบงตามประเด็นยุทธศาสตร? ดังนี้ 
องค4การบริหารส'วนจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2558 – 2562)  
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 1 ยุทธศาสตร?การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ? 
ชุมชนและท�องถ่ิน  
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 2 ยุทธศาสตร?การพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ?และเชิงวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 3 ยุทธศาสตร?การพัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร?การบริหารจัดการและการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 5 ยุทธศาสตร?การสร�างความเข�มแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 1 ยุทธศาสตร?การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม ตอเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ?ชุมชนและท�องถ่ิน  
พันธกิจ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรท่ีเป&นผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของจังหวัดพัทลุง ให�มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีได�มาตรฐาน 
สร�างมูลคาผลิตภัณฑ?ชุมชนและท�องถ่ิน เพ่ือสร�างงาน สร�างอาชีพ และสร�างรายได�ให�แกชุมชนในท�องถ่ิน   
อยางยั่งยืน 
 2. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐานให�ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกปลอดภัย       
และเพ่ือเชื่อมโยงไปสูภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 2 ยุทธศาสตร?การพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ?และเชิงวัฒนธรรม  
พันธกิจ 
 1. พัฒนาการทองเท่ียวท่ีโดดเดน โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงนิเวศน?และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีเน�นความเป&นอัตลักษณ?ของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ?เชิงรุกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
ท่ีมุงเน�นและนําเสนอการทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย 
 2. สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพ่ือเตรียมความพร�อมของชุมชนในการ
รองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศน?และเชิงวัฒนธรรม สําหรับรองรับการทองเท่ียวของประชาคม ในภูมิภาค
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 3 ยุทธศาสตร?การพัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพ  
พันธกิจ 
 1. สร�างเสริมทัศนคติความรัก ความภาคภูมิใจให�แกเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับในการ
รวมกันอนุรักษ? ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป9ญญาท�องถ่ิน 



 

 2. สร�างสังคมแหงการเรียนรู�ท่ียั่งยืนด�วยกลไกทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรู�ของเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปในชุมชน เพ่ือสร�างสังคมแหงการเรียนรู� สร�างความเข�มแข็งของชุมชน การบูรณาการ         
ของทุกภาคสวน เพ่ือเตรียมความพร�อมสูประชาคมอาเซียนและเป&นพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในท�องถ่ิน
อยางยั่งยืน 
 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด�านสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ
และการป1องกันโรคให�มีประสิทธิภาพและได�มาตรฐาน 
 4. สงเสริมและบูรณาการระบบการศึกษาขององค?กรปกครองสวนท�องถ่ิน ให�มีความเข�มแข็ง เพ่ือให�
เด็กและเยาวชน ได�มีความรู�เทาทันการเปลี่ยนแปลง และใช�โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให�เกิดประโยชน? 
รวมถึงสนับสนุน การศึกษาท้ังในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให�สอดคล�องกับการปฏิรูปการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร?การบริหารจัดการและการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
พันธกิจ 
 สงเสริม อนุรักษ? และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยางยั่งยืน การบริหารจัดการ
น้ําท่ีเน�นโครงขายและการใช�น้ําให�เกิดประโยชน?ในภาคการเกษตรและการทองเท่ียว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร4ท่ี 5 ยุทธศาสตร?การสร�างความเข�มแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 
พันธกิจ 
 บริหารจัดการองค?กรให�ได�มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในท�องถ่ินให�มีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
 
เปIาประสงค4รวมของแผนยุทธศาสตร4 (Objective) 

        เพ่ือให�สอดคล�องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ และก�าวไปสูวิสัยทัศน?การพัฒนาจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ป= จังหวัด      
จึงกําหนดเป1าประสงค?รวมของการพัฒนา ดังนี้  

1. เพ่ิมรายได�ภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ?ชุมชนและท�องถ่ิน  
โดยการเพ่ิมผลผลิตให�มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมูลคาสินค�า ลดต�นทุนการผลิต และเพ่ิมชองทาง
การตลาด   

2. รายได� จากการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ?เพ่ิมข้ึน จากแหลงทองเท่ียวท่ีได�มาตรฐาน โดยการเพ่ิม
จํานวนนักทองเท่ียว เพ่ิมคาใช�จายตอหัว และการกลับมาเท่ียวซํ้า 

3. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง มีหลักประกัน        
ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย?สิน มีศักด์ิศรีของความเป&นมนุษย? มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงเอกลักษณ?         
ของท�องถ่ินความเป&นไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน มีสุขภาพท่ีสมบูรณ? ได�รับบริการ            
ทางการแพทย?ท่ีดี มีครอบครัวอบอุน ม่ันคง และชุมชนเข�มแข็ง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ? มีสิ่ งแวดล�อมท่ีดี และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ           
และใช�ประโยชน?อยางรู�คุณคา 

5. บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ เป&นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจ  
ตอบริการภาครัฐ 

 



 

2.2 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา (Administration Chat) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ .ศ .  2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู�อํานวยการวิทยาลัย 
นายสมศักดิ์ แพรกม'วง 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ_ายบริหารทรัพยากร 
นายปรีชา  เหมือนกู� 

 

ฝ_ายแผนงานและความร'วมมือ 
นายประวิทย4 จันทโร 

 

ฝ_ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายประวิทย4  จันทโร 

 

ฝ_ายวิชาการ 
นายณัฐพงศ4 สําแดง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวนิตยา  วรนิธิปรีชา 

 
งานบุคลากร 

นางรัชดา  รอดเนียม 

 งานการเงิน 
นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ? 

 งานการบัญชี 
นายปรีชา เหมือนกู� 

งานพัสดุ 
นายบัญชา อินทรภักดิ์ 

 งานอาคารสถานที่ 
นายจาํนง อุนชู 

 งานทะเบียน 
นางสาวอาจรีย? ขณะรัตน?  

งานประชาสัมพันธ? 
นางสาวกรองกานท?  สัจจะบุตร  

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายอดุลย?  จีนลอย 

 
งานศูนย?ข�อมูลสารสนเทศ 

นายศักดิ์  พูลเอียด 

 งานความรวมมือ 
นายศิริชัย จันทะโชติ 

 งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ? 
นายศรายุทธ  เมืองสง 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายสมบูรณ?  อินนุรักษ? 

 
งานสงเสริมผลิตผลการค�าและประกอบธุรกิจ 

นางเบญจมาศ  ศิริรัตน? 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายธีระพงศ?  คชเสน 

งานครูที่ปรึกษา 
นายศิริชัย  จันทะโชติ 

 งานปกครอง 
นายอัชอารี หมานมานะ 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสมมุง  อินนุรักษ? 

 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางวลัยพร  แทนบาํรุง 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายศรายุทธ  เมืองสง 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายชัยวัฒน?  ทิพย?ทอง 

 
งานวัดผลและประเมินผล 

นายจาํลอง  หกหนู 

 งานวิทยบริการและห�องสมุด 
นางเบญจมาศ  ศิริรัตน? 

 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายมงคล แทนบํารุง 

 งานสื่อการเรียนการสอน 
นายกฤตพล  รามสวัสดิ์ 

 
แผนกวิชา 

นายมงคล  แทนบาํรุง  ยานยนต? 
นายอัชฮารี  หมานมานะ  เชื่อมโลหะ 
นายจาํนง  อุนชู   ไฟฟ1ากาํลัง 
นายกฤตพล  รามสวัสดิ์  
อิเล็กทรอนิกส? 
นางสาวกรองกานท?  สัจจะบุตร  
คอมพิวเตอร?ธุรกิจ 
 

 

นางศิริวรรณ  บุญญานุพงศ?  การบัญชีและการจัดการ 
นางกุลตรี  นกแอนหมาน  ผ�าและเครื่องแตงกาย 
นางรัชดา  รอดเนียม  อาหารและโภชนาการ 
นายจีระพงศ? แก�วพิจิตร  เทคโนโลยีความงาม /เสริมสวย  
นางสาวอาจรีย?  ขณะรัตน?  สามัญสัมพนัธ? 
 

 



 

  2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นายสมศักด์ิ แพรกมวง ประธานกรรมการ 

2 นายประวิทย? จันทโร กรรมการ 

3 นายปรีชา เหมือนกู� กรรมการ 

4 นายณัฐพงศ? สําแดง กรรมการ 

5 นายอดุลย? จีนลอย กรรมการ 

6 นายธีระพงศ? คชเสน กรรมการ 

7 นายชัยวัฒน? ทิพย?ทอง กรรมการ 

8 นายศรายุทธ เมืองสง กรรมการ 

9 นางศิริวรรณ บุญญานุพงศ? กรรมการ 

10 นางรัชดา รอดเนียม กรรมการ 

11 นายบัญชา อินทรภักด์ิ กรรมการ 

12 นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.2.3 จํานวนผู�บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ผู�บริหาร/แผนกวิชา 

 
 

จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผู�บริหาร/คร ู

ข�า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ�า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

ร ี

ต่ํา
กว

า 

คร
ู ป

ฏิบั
ติก

าร
 

ชํา
นา

ญก
าร

 

ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

ผู�บริหารและรองฯ 4 4   4   4       
แผนกวิชาชางยนต? 3 3   3    3  1 2   
แผนกวิชาเครื่องมือกล 1 1   1   1    1   
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 1   1    1   1   
แผนกวิชาเช่ือมโลหะ 2 2   2    2   2   
แผนกวิชาไฟฟ1ากําลัง 4 4   4    4   4   
แผนกวิชาอีเล็กทรอนิกส? 2 2   1 1   2   2   
แผนกวิชาคอมพิวเตอร?ธุรกิจ 2 1 1  1 1  1 1  1    
แผนกวิชาการบัญชี 2 2    2  1 1   2   
แผนกวิชาสามญั 4 3 1  1 3  1 3  1 2   
แผนกวิชาการจัดการ -              
แผนกวิชาศิลปกรรม 1 1    1   1   1   
แผนกวิชาผ�าและเคร่ืองแตงกาย 3 3    3   3   3   
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 1    1   1   1   

รวมท้ังหมด 30 28 2  18 12  8 22  3 21   



 

 2.2.4 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร�างบริหาร
สถานศึกษา 

 
จํานวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

   
ข�า

รา
ชก

าร
 ก

.พ
. 

   
ลูก

จ�า
งป

ระ
จํา

 

  ล
ูกจ

�าง
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าว

/ค
รูพิ
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ษส

อน
 

ชา
ย 
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ง 
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ต�น

หร
ือ 
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กว

า 

ม.
ปล
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/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญา

 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

า ป
.ต

รี 

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. งานยานยนต? 1  1  1   1    
9. งานทะเบียน  1   1  1    1  
10. งานวัดผลและประเมินผล 1   1  1    1  
11. งานประชาสัมพันธ? -           
12. งานวางแผนฯ 1   1  1    1  
13. งานศูนย?ข�อมลูฯ -           
14. งานวิจัย นวัตกรรมฯ 1   1  1    1  
15. งานสงเสรมิผลิตผลฯ -           
16. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1   1  1    1  
17. งานปกครอง -           
18. งานวิทยบริการฯ 1   1  1    1  
19. งานสื่อการเรียนการสอน 1   1 1     1  
20. งานหลักสตูรและการสอน 1   1  1    1  
21. งานแนะแนว 1   1  1    1  

รวมท้ังหมด 24  6 18 10 14 3 3 5 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2.2.5 จํานวนผู�เรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 
ปวช .1 34 - - - 34 - 34 
ปวช .2 17 2 - - 17 2 18 
ปวช .3 13 - - - 13 - 13 

รวมระดับ ปวช.   64 2 - - 64 2 66 
ปวส .1 - - 16 27 16 27 43 
ปวส .2 - - 4 17 4 17 21 

รวมระดับ ปวส. - - 20 44 20 44 64 
รวมท้ังหมด 64 2 20 44 84 46 130 

 
 จํานวนผู�เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา เพศ ป=การศึกษา 1/2560 
รุ'นท่ี/

ปc 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 

ชาย หญิง รวม 

 วิชาชีพระยะสั้น อาหารและโภชนาการ   7 11 146 157 
 วิชาชีพระยะสั้น ผ�าและเครื่องแตงกาย   10 5 125 130 
 วิชาชีพระยะสั้น เสรมิสวย 15 133 502 635 
 วิชาชีพระยะสั้น ชางไฟฟ1า 1 16 - 16 
 วิชาชีพระยะสั้น ศิลปกรรม (ป9กจักร) 3 - 29 29 
 วิชาชีพระยะสั้น ชางยนต? 7 29 61 90 

 
รวมภาคเรียนท่ี 1/2560 

 194 869 1,057 

 
 
รุ'นท่ี/

ปc 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวน
รายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 

ชาย หญิง รวม 

 แกนมัธยม อาหารและโภชนาการ   2 4 25 29 
 แกนมัธยม ผ�าและเครื่องแตงกาย   - - - - 
 แกนมัธยม คหกรรมศาสตร?ท่ัวไป 4 93 66 159 
 แกนมัธยม ชางไฟฟ1ากําลัง 6 128 160 288 
 แกนมัธยม ชางกลโรงงาน 1 15 15 30 
 แกนมัธยม บัญชี 6 128 160 288 
 แกนมัธยม ชางอิเล็กทรอนิกส? 8 180 195 375 
 แกนมัธยม ชางเช่ือมโลหะ - - - - 

รวมภาคเรียนท่ี 1/2560  548 621 1,169 

รวมท้ังหมด  742 1,490 2,226 

 



 

 จํานวนผู�เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา เพศ ป=การศึกษา 2/2560 
รุ'นท่ี/

ปc 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 

ชาย หญิง รวม 

 วิชาชีพระยะสั้น อาหารและโภชนาการ   4 12 95 107 
 วิชาชีพระยะสั้น ผ�าและเครื่องแตงกาย   8 4 114 118 
 วิชาชีพระยะสั้น เสรมิสวย 31 197 382 579 
 วิชาชีพระยะสั้น ชางไฟฟ1า - - - - 
 วิชาชีพระยะสั้น ศิลปกรรม (ป9กจักร) 5 - 79 79 
 วิชาชีพระยะสั้น ศิลปกรรม (ดนตรี) 7 22 225 247 
 วิชาชีพระยะสั้น ชางยนต? 1 13 - 13 

   รวมภาคเรียนท่ี 2/2560  248 895 1.143 
 

รุ'นท่ี/
ปc 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวนผู�เรียน 

ชาย หญิง รวม 

 แกนมัธยม อาหารและโภชนาการ   1 3 8 11 
 แกนมัธยม ผ�าและเครื่องแตงกาย   5 116 87 203 
 แกนมัธยม บัญชี 2 39 57 96 
 แกนมัธยม ชางไฟฟ1ากําลัง 6 129 159 288 
 แกนมัธยม เสรมิสวย 11 223 246 469 
 แกนมัธยม คอมพิวเตอร?ธุรกิจ 1 23 27 50 
 แกนมัธยม ชางอิเล็กทรอนิกส? 7 151 170 321 
 แกนมัธยม ชางกลโรงงาน 3 69 84 153 

   รวมภาคเรียนท่ี 2/2560  753 838 1,591 

รวมท้ังหมด  1,001 1,733 2,734 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 2.2.6 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 
           (1) จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 

- แผนกชางยนต? 

- แผนกชางไฟฟ1า 

- แผนกชางกลโรงงาน 

- แผนกบัญชี 

- แผนกคอมพิวเตอร? 

ระดับ ปวส. 

- แผนกการจัดการ 

- แผนกชางไฟฟ1า 

- แผนกคอมพิวเตอร? 

- แผนกบัญชี 

 

 

12 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

16 

- 

7 

13 

 

 

12 

- 

- 

- 

1 

 

16 

- 

7 

13 

รวม 13  36 49 



 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 - ได�รับคัดเลือกเป&นสถานศึกษาต�นแบบ ระดับภาค ในโครงการเสริมสร�างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 2.3.2 รางวัลและผลงานของผู�บริหาร 
            - 
 2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 - ได�รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี  10   สิ่งประดิษฐ?ด�านนวัตกรรมซอฟต?แวร?และระบบสมอง
กลฝ9งตัว กลุมพัฒนาระบบสมองกลฝ9งตัว ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง   
 - ได�รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี  4   สิ่งประดิษฐ?ด�านการอนุรักษ?พลังงาน ด�านการผลิต

พลังงาน  ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึก ษาจังหวัดพัทลุง   
 - ได�รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1    สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี   4   สิ่งประดิษฐ?ด�านการอนุรักษ?พลังงาน 
ด�านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน  ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

พัทลุง   
 - ได�รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี  10   สิ่งประดิษฐ?ด�านนวัตกรรมซอฟต?แวร?

และระบบสมองกลฝ9งตัว  กลุมพัฒนาซอฟต?แวร? ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง   

 2.3.4 รางวัลและผลงานของผู�เรียน 
 - ได�รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี  10   สิ่งประ ดิษฐ?ด�านนวัตกรรมซอฟต?แวร?และระบบสมอง
กลฝ9งตัว กลุมพัฒนาระบบสมองกลฝ9งตัว ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง   
 - ได�รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี  4   สิ่งประดิษฐ?ด�านการอนุรักษ?พลังงาน ด�านการผลิต
พลังงาน  ในการจัดประสิ งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง   
 - ได�รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1    สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี   4   สิ่งประดิษฐ?ด�านการอนุรักษ?พลังงาน 
ด�านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน  ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง   
 - ได�รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ?ประเภทท่ี   10   สิ่งประดิษฐ?ด�านนวัตกรรมซอฟต?แวร?
และระบบสมองกลฝ9งตัว กลุมพัฒนาซอฟต?แวร? ในการจัดประสิ่งประดิษฐ?ของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดพัทลุง   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  3.1.1 ปรัชญา  
     วิชาดี มีอนามัย ใฝbประหยัด รักคุณธรรม 

  3.1.2 วิสัยทัศน4   
     มุงม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝqกอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  สูมาตรฐานสากล 

 3.1.3 พันธกิจ  
                 1. จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแกประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
 ชีวิต 
       2. จัดการศึกษาโดยมุงเน�นความเป&นเลิศทางวิชาชีพระดับมาตรฐานสากลเพื่อ เป&น
ผู�ประกอบการและตอบสนองความต�องการของตลาดแรงงาน 
       3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
               สอดคล�องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต�แนวคิด      
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        4. บริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม  

  3.1.4 อัตลักษณ4  
             นักเรียนมีความรู� คูวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  3.1.5 รายจ'ายในการบริหารสถานศึกษา 

จํานวนท้ังส้ิน 26,845,188.03 บาท รายละเอียดในตาราง 
งบประมาณประจําป= 2560 

 
รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1. งบบุคลากร   
   (เงินเดือน ,เงินประจําตําแหนง ,เงินวิทยฐานะ ,คาจ�างลูกจ�างประจํา,คาตอบ 
    แทนพนักงานราชการ) 18,234,250.00 
2.  งบดําเนินงาน  

     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป=)  4,211,181.78 
     2.2  คาสาธารณูปโภค  780,350.93 

3.  ค'าเส่ือมราคา  
4.  งบเรียนฟรี 15 ปc: ค'าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)  
      4.1  คาจัดการเรียนการสอน 577,098.78 
      4.2  คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ?+กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน    287,149.30 
5. งบลงทุน  
      5.1 คาครุภัณฑ?การศึกษา 431,300.00 
6. งบรายจ'ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต'าง ๆ)  
      5.1  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู�เรียนอาชีวศึกษา (บมเพาะ) 80,000.00 
      5.2  อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร�อน 126,000.00 
      5.3  เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 16,200.00 
      5.4  จ�างครูวิชาชีพผู�ทรงคุณคา 264,678.00 
      5.5  สร�างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา 274,992.00 
      5.6  ลดป9ญหาการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษา 25,000.00 
      5.7  จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให�นักเรียน 117,600.00 
      5.9  สิ่งประดิษฐ? 81,000.00 
      5.10 Fix it Center 724,999.30 
      5.11 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000.00 
7. บกศ 593,387.94 

รวมงบดําเนินการท้ังส้ิน 26,845,188.03 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข�อเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามข�อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
เม่ือวันท่ี................................................  

 

  

 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หนวยงาน ต�นสังกัด  
เม่ือวันท่ี................................................  

 

  

 

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค?การมหาชน)  
เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 
   1. ควรศึกษาป9ญหานักเรียนลดลง
อยางตอเนื่อง ท้ังระบบหลักสูตรปกติ
และหลักสูตรระยะสั้น และหาแนว
ทางแก�ไข เชน การจัดการ
ประชาสัมพันธ? แนะแนวการศึกษาใน
เชิงรุกมากข้ึน 
   2. พัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัย และ
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลอดจนความต�องการของ
ตลาดแรงงาน 
   3. พัฒนาครูให�มีความรู� 
ความสามารถให�ทันสมัยและทันตอ
เทคโนโลยี เพ่ือเตรียมการสูสังคม
อาเซียน 
   4. ควรมีห�องแสดงผลงานของ
นักศึกษา 
 
 
   5. พิจารณาเป>ดสอนวิชาการซอม
ตัวถังรถยนต?และพนสีรถยนต? 

 

 
 
 
 
 
* ศึกษาสาเหตุของการลดของจํานวน
นักเรียนในสาขาวิชาท่ีมีจํานวน
นักเรียนลงลง 
* โครงการประชาสัมพันธ?วิทยาลัย 
* โครงการแนะแนวศึกษาตอ 
* โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ 
* โครงการเครือขายความรวมมือการ
จัดการศึกษาวิชาชีพ 
* โครงการเชิญผู�เชี่ยวชาญการ
ภาษาตางประเทศ 
 
 
* โครงการศูนย?บมเพาะ แผนกวิชา
เสริมสวย แผนกอาหารและ
โภชนาการ แผนกชางไฟฟ1า แผนก
ชางยนต? 
* โครงการเชิญผู�เชี่ยวชาญชํานาญ
การการพนสีมาให�ความรู� 

 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1  ด�านผลการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานที่  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช'างพัทลุง 
 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  เป&นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                 
ซ่ึงได�ปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ  .ศ  . 2559 ท่ีประกาศใช�ในวันท่ี 16  กันยายน พ .ศ  . 2560 จํานวน 4  มาตรฐาน  14  ตัวบงชี้  และมาตรฐาน
ด�านการจัดการฝqกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ  .ศ  . 2555  ท่ีประกาศใช�วันท่ี 4   กรกฎาคม  2555   
จํานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้ ดังนี้   
 
 

 
ตัวบ'งช้ีท่ี 1. 1   ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ'งช้ีท่ี 1.2   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู�เข�าเรียน 
 
 
 

ตัวบ'งช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานต�นสังกัด 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.3   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านบุคลากร 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.4   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านการเงิน 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2. 5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านอาคารสถานท่ี ด�านครุภัณฑ? และด�านฐานข�อมูล          
 สารสนเทศ  
ตัวบ'งช้ีท่ี 2. 6   ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
ตัวบ'งช้ีท่ี  3.1   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ'งช้ีท่ี  3.2   ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
ตัวบ'งช้ีท่ี  3.3   ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวบ'งช้ีท่ี  3. 4   ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 
 

ตัวบ'งช้ีท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน          

ตัวบ'งช้ีท่ี  4.2  ร�อยละของตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่  1  ด�านผลการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  2 ด�านการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานที่  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช'างพัทลุง ด�านการจัดการฝhกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 
 

 
ตัวบ'งช้ีท่ี 1. 1   ระดับความพึงพอใจของหนวยงานต�นสังกัดของผู�สําเร็จการศึกษา และหรือผู�สําเร็จการศึกษาใน

การนําความรู� ความสามารถไปใช�ประโยชน?ตามความต�องการ 
ตัวบ'งช้ีท่ี 1.2   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู�เข�ารับการศึกษา 
 
 
 

ตัวบ'งช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานต�นสังกัด 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.3   ร�อยละของครูผู�สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได�รับการพัฒนา 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.4   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านการเงิน 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2. 5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านอาคารสถานท่ี ด�านครุภัณฑ? และด�านฐานข�อมูล          
 สารสนเทศ  
ตัวบ'งช้ีท่ี 2. 6   ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 

 
 
 
ตัวบ'งช้ีท่ี  3.1   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ'งช้ีท่ี  3.2   ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
 
 

ตัวบ'งช้ีท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน          

ตัวบ'งช้ีท่ี  4.2  ร�อยละของตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 

 
 

 


