
 

 วิทยาลยัสารพดัชา่งพทัลุง 
 

1 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2558 

 
 
 

 

 

 
 
       วิชาดี  มีอนามัย  ใฝ่ประหยัด  รักคุณธรรม 
 
 
        มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สู่มาตรฐานสากล 
 

 
 
  

 1.  จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.  จ ัดการศึกษาโดยมุ ่ง เน ้นความ เป็น เล ิศทางว ิชาช ีพระดับมาตรฐานสากล เพื ่อ เป ็น   

            ผู้ประกอบการและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

3.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

              สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิด    

              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 

 

 

 

 

1. ปรชัญา วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ยทุธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 

พันธกิจ 
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2 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2558 

 
 

1.   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.  การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการ    

             หรือประชาคมอาเซียน 
           3.  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 

4.  การบริหารวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้           
             มาตรฐานสากล 

5.  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริม    
             พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

6.  นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
7.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเป็นเลิศ 
8.  การบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพัฒนามีความเป็นเลิศ 

 
 

 
   

  1.  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  2.  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 3.  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  4.  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 

  5.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การ 

             ประกอบอาชีพอิสระ  และงานวิจัย 

  6.  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  7.  ส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

 

 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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 จดุเนน้  จัดการศึกษาวชิาชีพที่หลากหลาย 
 จดุเดน่  บริการวิชาชีพสูชุ่มชน 
 อัตลักษณ ์ นักเรียนมีความรู ้ คู่วินัย 
 เอกลักษณ ์ ฝึกอาชีพ  สรา้งรายได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จดุเนน้ในการพฒันาสถานศกึษาและความโดดเดน่ 
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4 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2558 

 

 

ล ำดบัที ่ ป ีพ.ศ. ผลงำนดเีด่น 

1 2555 รางวัลมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง กลุ่มจังหวัด  สตูล พัทลุง สงขลา 

2 2555 รางวัลชนะเลิศ  การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ระดับจังหวัด 

3 2555 เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน 11 th Nanmeebooks Reading Glub 

4 
  

2555 
  

รางวัลรองชนะเลิศที่  2 ในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

ประเภทการประกวดเล่านิทาน ระดับภาค ภาคใต้ 

5 
  

2555 
  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 

 การประกวดร้องเพลงประเภทเพลงสากลชายระดับภาคใต้ 

6 
  

2555 
  

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ประเภททักษะ 

การประกอบอาหาร การท าผัดไทย กุ้งสด ระดับภาคใต้ 

7 
  

2555 
  

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทการประกวดเล่านิทาน 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

8 2556 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง มวยสมัครเล่น (นายยุรนันท์  นิ่มมา) 

9 
  

2556 
  

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขางานสีรถยนต์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือ 

แรงงานภาค 12 จ. สงขลา (นายนันทวัฒน์ นาคะมาโน) 

10 
  

2556 
  

รางวัล ห้องสมุดอาชีวศึกษา ขนาดเล็กดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประ 

เทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

11 2556 รางวัล หน่วยมาตรฐานดีเด่น ขนาดเล็ก ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
12 2556 รางวัลกลุ่มลูกเสือชายดีเด่น งานชุมนุม ลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

คร้ังที่ 17 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุร ี

13 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม 

14 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด พวงมาลา ประเภทสวยงาม 
15 2556 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ในการแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ 

16 
  

2556 
  

รางวัลเหรียญทอง ประเภททักษะประกอบอาหาร การท าต้มย ากุ้ง (น้ าข้น) 

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ 
 

ความโดดเดน่ของสถานศกึษา(ผลงาน/รางวลั/เกยีรตยิศ/ชือ่เสียง 
ง) 
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ล ำดบัที ่ ป ีพ.ศ. ผลงำนดเีด่น 

17 
  

2556 
  

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การปฏิบัติงาน ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

ระดับดีมาก (ร้อยละ 100 ) 

18 
  

2556 
  

รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับจังหวัด "ข้าวสังหยดรสคั่วกลิ้ง 
เพื่อสุขภาพ" 

19 
  

2556 
  

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทยสมัครเล่น 57 กก. 

กีฬาอาชีวเกมส์ภาคใต้ จ. สตูล (นายปิยะพงศ ์ ทองจินดา) 
20 2556 รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท   

 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้  คร้ังที่  11  (นายปิยะพงศ์  ทองจินดา) 
21 2556 รับรางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดเล็กดีเด่น ประจ าปี 2556 จากสมาคมห้องสมุด 

แห่งประเทศไทย 
22 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

ในโครงการ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 
23 2557 ผ่านเกณฑ์ การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ 

อยู่ในระดับดี  โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
24 2557 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  1  มวลไทยสมัครเล่น รุ่น เฟเธอร์เวท การแข่งขันกีฬา 

อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่  12  ชุมพรเกมส์ (นายยุรนันท์ นิ่มมา) 
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1.  พัฒนาสมรรถนะครู และผู้เรียน 

2.  ปรับปรุงระบบติดตามผู้เรียน 

3.  สร้างเคร่ืองมือประเมิน 

4.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

5.  ปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

6.  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

7.  เตรียมความพร้อมผู้เรียน เพื่อ V-NET 

8.  พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

10.  สร้างงานสร้างรายได้ 

11.  พัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ 

12.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและบททดสอบมาตรฐานรายวิชาตามระดับหลักสูตร 

13.  พัฒนาสมรรถนะครูด้านการทดสอบและการประเมินการเทียบโอน 

14.  พัฒนาระบบนิเทศติดตาม 

15.  พัฒนาระบบการวัดผล 

16.  พัฒนาระบบการฝึกงาน 

17.  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

18.  จัดท าแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

19.  พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้น าของสถานศึกษา 

20.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

21.  จัดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

22.  สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

23.  ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนและทุนการศึกษา 

24.  พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

25.  พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการของสถานศึกษา 

3. กลยทุธแ์ละมาตาการของสถานศกึษา 
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26.  เร่งจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

27.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

28.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 

29.  บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

30.  ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 

31.  ศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 

32.  สนับสนุนจัดหาวัสดุในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 

33.  ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 

34.  จัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ าศูนย์อบรมอาชีพ 

35.  สร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย 

36.  ร่วมกับเครือข่าย พัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 

37.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่ชุมชน 

38.  ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูล พระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

39.  ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

40.  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

41.  ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

42.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

43.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

44.  จัดท าเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 

45.  บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 

46.  จัดท าทะเบียนครูภูมิปัญญา 
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4.1  ประวัติ  ความเป็นมาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ตามหลักฐานที่ปรากฏว่าตั้งแต่   พ.ศ.2527  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง  ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนและได้เป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ซึ่งความพยายามได้บรรลุเป้าหมายเมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่   30   มกราคม  2530    ให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ได้ตั้งแต่  1 ตุลาคม  2529  

เป็นต้นไป  และ  นายมารุต  บุนนาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศจัดตั้ง

โรงเรียนดังกล่าว  นับเป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งที่   25  ของประเทศไทย  ในการพิจารณาที่ 

ที่เหมาะสมส าหรับก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งกรรมการในระดับจังหวัด

และกรมขึ้น  2  ชุดจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ง  2  ชุด ซึ่งได้ร่วมพิจารณาเมื่อวันที่ 18  

กุมภาพันธ์  2530  โดยมี  ท่านรองอธิบดีบุญเทียม   เจริญยิ่ง   เป็นประธานที่ประชุมมีมติว่าที่ดินที่เป็นส่วน

หนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในปัจจุบัน  หรือที่เรียกว่า  บริเวณช่างสตรีเดิม  เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด  

ที่จะสร้างเป็นโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี้ 

1.   สามารถจัดตั้ งในปี   2530  ซึ่ ง เป็นการสร้างโรงเ รียนเพื่อ เฉลิมฉลองในปีที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ  5  รอบ 

  2.  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  ผู้เรียนไปมาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย 

 3.  ใช้งบประมาณในการจัดตั้งน้อยในการเร่ิมต้นเปิดท าการสอน 

 ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้  นายจ าเพาะ    ปุรินทราภิบาล  อาจารย์  2  ระดับ  7  

 จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป็นผู้ประสานงานท าหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารัดช่างพัทลุง  เมื่อวันที่  

7  เมษายน  2530  ซึ่งได้ด าเนินการโดยใช้อาคารกุมารีปราโมทย์  เป็นส านักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และ

กรมมีค าสั่งให้ครูมาช่วยราชการ   8   คน  ซึ่งในปีการศึกษา  2530  ได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นที่  1  ซึ่งเปิดเรียน

เมื่อวันที่  1   กรกฎาคม   2530  สามารถเปิดรับนักเรียน  นักศึกษาได้  5  แผนกวิชา  คือ 

    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

    แผนกวิชาช่างซ่อมเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์ 

4. ประวัตคิวามเปน็มาและขอ้มลูดา้นอาคารสถานที่
วทิยาลยัสารพดัชา่งพทัลงุ 
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    แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี 

    แผนกวิชาพิมพ์ดีด 

    แผนกวิชาเสริมสวย 

ทั้งนี้  5  แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง  247  คน  ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 

มีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก 

 ส าหรับด้านงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2530  ทางโรงเรียนสารพัดช่าง

พัทลุงได้รับเงินยอดนี้ทั้งสิ้น  3,000,000  บาท  และจะได้รับเพิ่มเติมปี  2531  อีกเป็นเงิน  11,284,000  บาท  

ทางกรมอาชีวศึกษาได้ด าเนินการเปิดซองประมูล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2530  โดยมีรายการก่อสร้างรวม

ทั้งสิ้น  5รายการ คือ 

  1.  อาคาร  4  ชั้น     2   หลัง 

  2.  โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 

  3.  บ้านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 

  4.  ประตูร้ัว  และถนนคสล. 

  5.  เสาธง    1    หน่วย 

 
4.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 ชื่อภาษาอังกฤษ    PHATTHALUNG  POLYTECHNIC  COLLEGE 

  ที่ตั้ง     เลขที่  5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์  93000 

 โทรศัพท์  โทร  074 – 614046 

 โทรสาร   โทร  074 – 611640 

 เว็บไซต์   http://www.ptlpoly.ac.th 

 อีเมล   Ptlpoly_Sarabun@yahoo.com 

 

 

 

 

 

http://www.ptlpoly.ac.th/
mailto:Ptlpoly_Sarabun@yahoo.com
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4  ไร ่ 3  งำน 

  มอีำคำร  รวมทัง้สิน้  .......13.........หลัง มหีลังทัง้สิ้น.....104.......หอ้ง  ได้แก่ 

1.  อาคารเรียนและฝึกงาน  2 ชั้น  จ านวน......1.......หลัง......4..........ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2552 

2.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น  จ านวน......1.........หลัง......6............ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2525 

3.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จ านวน.......1.........หลัง......12.........ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2530 

4.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน.......1.........หลัง.......17........ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2530 

5.  หอประชุมและโรงอาหารชั้นเดียว  จ านวน.......1.........หลัง........4.........ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2530 

6.  อาคารบ้านพักครู 4 ชั้น   จ านวน........1........หลัง........16.......ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2530 

7.  บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8   จ านวน.........1.......หลัง.........5........ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2532 

8.  ห้องสุขารวม 1 หน่วย 8 ยูนิต  จ านวน.........1.......หลัง..........8.......ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2532 

9.  อาคารพักครู 4 ชั้น ขนาด 14 ยูนิต จ านวน.........1.......หลัง..........14.....ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2537 

10. บ้านพักคนงานภารโรง 1 หน่วย 4 ยูนิต จ านวน.........2.......หลัง..........4.......ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ  2537 

11. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จ านวน.........1.......หลัง...........10...ห้อง   สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2547 

12.  อาคารวิทยบริการและห้องสมุด จ านวน.........1.......หลัง............4......ห้อง สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2550 

 

 

         

  สีม่วง หมายถึง ความรู้และความส าเร็จ 

 

 

   
 

  ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ 

เน้ือที่ของสถานศึกษา 
 

สีประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ สีม่วง 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง 
ม่วง 



 

 วิทยาลยัสารพดัชา่งพทัลุง 
 

11 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2558 

  

 
5. แผนภมูิโครงสรา้งการบรหิาร 

 



 

 วิทยาลยัสารพดัชา่งพทัลุง 
 

12 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2558 

 

 
 
 

 
     ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 

       ผู้ให้ข้อมูล    นางรัชดา รอดเนียม 
  
  อัตราก าลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  มีบุคลากรทั้งสิ้น  64   คน 
  

ก. ข้าราชการ    34  คน 
1. ผู้บริหาร 5  คน 
2. ข้าราชการครู    29  คน 
3. ข้าราชการพลเรือน    -    คน 
ข. ลูกจ้างประจ า      8  คน 
1. ท าหน้าที่สอน      2  คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน      6  คน 
ค. พนักงานราชการ      1  คน 
1. ท าหน้าที่สอน      1  คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน      -   คน 
ง. ลูกจ้างชั่วคราว    21  คน 
1. ท าหน้าที่สอน      2  คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน    19  คน 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ    -  คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน     -  คน 
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง      2  คน 
1. ข้าราชการ       -  คน 
2. ลูกจ้างประจ า (ต าแหน่งเกษียณ)    2  คน  

  
  
  
  

6. ขอ้มลูบคุลากร 
วทิยาลยัสารพดัชา่งพทัลงุ 
 

6.1  อัตราก าลัง ปี 2558 
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       จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 65 คน 
 

ก. ครูผูส้อน    ข.เจำ้หนำ้ทีท่ั่วไป/สนบัสนนุ รวม 

- ต่ ากว่า ม.6                       - คน  6 คน 6 คน 
- ปวช./ม.6 - คน  2 คน 2 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี                     1 คน  3 คน 4 คน 
- ปริญญาตรี                          29 คน  15 คน 45 คน 
- ปริญญาโท 9 คน  - คน 8 คน 
- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม 38 คน รวม 26 คน 64 คน 
 
 
 
  
     จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 

ก. ครูผูส้อน ข.เจำ้หนำ้ทีท่ั่วไป/สนบัสนนุ รวม 

 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน  - คน - คน 
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน 2 คน  4 คน 6 คน 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน  15 คน 15 คน 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน  - คน - คน 
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ - คน  - คน - คน 

รวม 2 คน รวม 19 คน 21 คน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ข้อมูลบุคลากร 

6.3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 
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       จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 

6.3.1. ขำ้รำชกำร รวม34คน (ข้ำรำชกำรคร ูและขำ้รำชกำรพลเรอืน) 

ชือ่ - สกลุ 

 

วุฒกิำรศกึษำ ปฏบิัตหิน้ำที ่

(ป.เอก/โท/ตรี

...) 
สอนวชิำ สนบัสนนุ/ธรุกำรทัว่ไป 

1. นายสมชาย         นวลใย ศศ.ม. ผู้อ านวยการวิทยาลัย   
2. นายธนิต              แท่นปาน กศ.ม. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 3. นายประวิทย์       จันทโร  กศ.ม. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 4. นายสมวงศ์         กลับคุณ  ศษ.ม. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 5. นายปรีชา            เหมือนกู้ ศษ.ม. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 6. นายมงคล            แท่นบ ารุง คอ.บ. ช่างยนต์ งานพัสดุ (หมวดยานพาหนะ) 

7. นางสาวอาจรีย์     ขณะรัตน์ ศศ.ม. สามัญสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 
8. นายจ านง  อุ่นชู ศษ.บ. ช่างไฟฟ้า งานครูที่ปรึกษา 
9. นายดรณ์  เล่งทอง ค.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานปกครอง 

นางสมมุ่ง  อินนุรักษ์ ค.บ. อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานแนะแนวฯ 
นางกุลตรี  นกแอนหมาน คศ.บ. ผ้าสตรี งานประกันฯ(รับผิดชอบ

หลักสูตรระยะสั้น) 
นางศิริวรรณ        บุญญานุพงศ์ บธ.ม. บัญชี หัวหน้างานการเงิน 
นายศักดิ์              พูลเอียด คอ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
นางอาภรณ์         ไหมละเอียด ค.บ. ผ้าสตรี หัวหน้างานพัสดุ 
นายอดุลย์            จีนลอย ศษ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานวางแผนฯ 
นางสาวกรองการนท์  สัจจะบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ 
นายศรายุทธ       เมืองสง ค.บ. ช่างยนต์ หัวหน้างานโครงการฯ 
นายอัชฮารี          หมานมานะ คอ.บ. ช่างเชื่อมโลหะ งานปกครอง 
นางสาวนิตยา     วรนิธิปรีชา ศศ.บ. พิมพ์ดีด หัวหน้างานบริหารงานฯ 
นางสว่าง หมานมานะ คศ.บ. ผ้าสตรี,วิถีธรรมวิถีไทย งานพัสด ุ
นางรัชดา รอดเนียม คศ.บ. อาหารและโภชนาการ หัวหน้างานบุคลากร 
นางวลัยพร แท่นบ ารุง ศศ.บ. ปักจักร หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
นายกฤตพล รามสวัสดิ์ ศษ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 

  
  

6.3. ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 
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6.3.1. ขำ้รำชกำร รวม 34คน (ข้ำรำชกำรคร ูและขำ้รำชกำรพลเรอืน) 

ชือ่ - สกลุ 

 

วุฒกิำรศกึษำ ปฏบิัตหิน้ำที ่

(ป.เอก/โท/ตรี

...) 
สอนวชิำ สนบัสนนุ/ธรุกำรทัว่ไป 

นายธีระพงศ์  คชเสน  ปท.ส. ช่างเชื่อมโลหะ หัวงานกิจกรรมฯ 

นางปิยะนาฎ       อักษรกุล บธ.ม. บัญชี หัวหน้างานบัญชี 

นางเฉิดฉาย มาลีเลิศ  คศ.บ. เพศศึกษา หัวหน้างานทะเบียน 

นายจ าลอง หกหนู  คศ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานวัดผลฯ 
นายสมบูรณ์ อินนุรักษ์ คอ.ม. เคร่ืองกล หัวหน้างานประกันฯ 
นายชัยพฤกษ ์     เทพจันทร์ วศ.บ. ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานอาคารฯ 
นางเบญจมาศ      ศิริรัตน์ กศ.บ. สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวิทยบริการฯ 
นายชัยวัฒน์ ทิพย์ทอง ปทส งานเคร่ืองกลเบื้องต้น หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นายศิริชัย จันทะโชติ วศ.บ. เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น หัวหน้างานที่ปรึกษา 
นายบัญชา           อินทรภักดิ์ ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ งานพัสด ุ
นางอุไรรัตน์       มิตรมุสิต บธ.บ บัญชี 
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6.3.2. ลูกจำ้งประจ ำ รวม 8  คน (ท ำหนำ้ทีส่อน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชือ่ - สกลุ 

 

วุฒกิำรศกึษำ ปฏบิัตหิน้ำที ่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิำ สนบัสนนุ/ธรุกำรทัว่ไป 

นางวิชญาพร      เอียดคง บธ.ม. เทคโนโลยีความงาม 
งานประกันฯ (รับผิดชอบ
หลักสูตรระยะสั้น) 

นายจีระพงศ์       แก้วพิจิตร ปวท. เทคโนโลยีความงาม งานบริหารฯ (งานเอกสาร
การพิมพ์) 

นายธีรยุทธ         ชมเชย ปวช. 

 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกล
ขนาดกลาง 

นายนพรุจ          แก้วจัง ม.ศ.3 
 

ยามรักษาการณ์ 
นายบรรจบ        จงไกรจักร์ ป.4 

 
ยามรักษาการณ์ 

นายนิวัติ            ณ พัทลุง ม.ศ.3 
 

ช่างไม้ 3 
นายจ าเนียร        แป้นคง ปวส. 

 
ช่างไม้ 3 

นางจุรีภรณ์    เย็นทั่ว ปวส. 
 

พนักงานธุรการ 
 
 

6.3.3. พนกังำนรำชกำร  รวม             1           คน (ท ำหนำ้ทีส่อน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชือ่ - สกลุ 

  

วุฒกิำรศกึษำ ปฏบิัตหิน้ำที ่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิำ สนบัสนนุ/ธรุกำรทัว่ไป 

1. นายปีโย    วงษ์ตั้นหิ้น ค.บ. ช่างยนต์ หัวหน้างานทวิภาดี 
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6.3.4. ลกูจ้ำงชัว่ครำว รวม   21   คน (ท ำหนำ้ทีส่อน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชือ่ - สกลุ 

 

วุฒกิำรศกึษำ ปฏบิัตหิน้ำที ่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิำ สนบัสนนุ/ธรุกำรทัว่ไป 

นางศิริยนันท์             พัฒน์ช่วย บธ.บ 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ - 

นางสาวสิเรียม           เนียมน า ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 
นางอัญชลี                  ธรรมเพชร ศศ.บ. 

 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  

นางพิกุล         คงด า บธ.บ 
 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 
นางวราภรณ์         ทองแกมแก้ว ศศ.บ. 

 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

นางจิรภา         คงแก้ว คบ. 
 

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
น.ส.อุไรวรรณ            อินทร์ปราบ บธ.บ 

 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

นางสาวสุภัยรัตน์        วาสุเทพ บธ.บ 

 

เจ้าหน้าที่งานบริหาร
ทั่วไป 

นายเอกชัย         อนุรักษ์ อส.บ. 
 

เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ 
นางสาวสมจิตร         เกื้อมะณี บธ.บ 

 
เจ้าหน้าที่งานวางแผน 

นางสาวฤทัยรัตน์       อนุสุนัย บธ.บ 
 

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 
นางสาวสันฑณีย์        เพชรโชติ บธ.บ 

 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

นางสาวเสาวณีย์        ทองสม บธ.บ 
 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

นางสาวอุมาภรณ์       ปุรินทราภิบาล บธ.บ 

 

เจ้าหน้าที่งานวิทย
บริการฯ 

นางสาวเพ็ญศรี          รอดเข็ม ค.บ. 
 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาฯ 
นางสาวศุภาพิชญ์      ฤทธิสนุทร บธ.บ. 

 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

นางสาวกนกวรรณ    ไชยชนะ บธ.บ 
 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
นางสาวจิราพร          ชูแก้ว บธ.บ 

 
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ 

นายสุภัทร        เพชรศรี ปวส. 
 

คนงานอาคารฯ 
นายเรืองศักดิ์             แก้วพิจิตร ปวช. 

 
ยามรักษาการณ์ 

นายกิตติมศักดิ์          ชุมรอด ป.6 
 

ยามรักษาการณ์ 
 

  


