
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  พันธกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  พันธกิจ 

ปรัชญาของวิทยาลัย  วิชาดี มีอนามัย ใฝ่ประหยัด รักคุณธรรม 
จุดเน้น    จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย 
จุดเด่น    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
อัตลักษณ์   นักเรียนมีความรู้ คู่วินัย 
เอกลักษณ์   ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. จัดการฝึกอบรมอาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่เยาวชน ประชาชนเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพแก่เยาวชน ประชาชน ให้มีทักษะใน
การด ารงชีวิต ภายใต้หลักคุณธรรมน าความรู้ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาชีพ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคในการฝึกอบรมวิชาชีพและการรับบริการวิชาชีพแก่
เยาวชนและประชาชน 
  2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 
  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
  4.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ ด้านการบริหารการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
  6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และเป็นภาระงาน
ปกติ 



 

 

นโยบายการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

  
1.  พัฒนาสถานศึกษาการบริหารจัดการโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  ส่งเสริมให้บุคลากร  นักเรียน  และผู้ปกครองด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบยั่งยืน 
 4.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีจิตใจและร่างกายท่ีสมบูรณ์ เป็นผู้มีจิตอาสา และ
รบัผิดชอบต่อสังคม 
 6.  สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
 

ข้อมูลจ าเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
ที่ตั้งสถานศึกษา 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ อ าเภอเมือง จังหวัด พัทลุง 93000 
หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 614046 
หมายเลขโทรสาร  074 – 611640 
E – mail Address ของสถานศึกษา phatthalung06@vec.mail.go.th 
Web Site ของสถานศึกษา www.ptlpoly.ac.th 
วัน / เดือน / ปี ท่ีประกาศจัดตั้ง 30 มกราคม 2530 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 4 ไร่ 3 งาน 
ข้อมูลทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

System  Leased Line Wiress 
Project  Moe Net และ uninet 

ระบบเครือข่ายแบบ Leased Line 
 Moenet : 2 Mbps 
 Uninet  : 100 Mbps 
เว็บไซต์วิทยาลัย 
 www.ptlpoly.ac.th 
 E-mail : phattalung06.vec.mail.go.th 
งานบริหารจัดการอาชีวซึกษา 
 http://rms.ptlpoly.ac.th 
 

http://rms.ptlpoly.ac.th/


 

 

ท าเนียบผู้ท าเนียบผู้บริหารบริหาร  
วิวิทยาลัยทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสารพัดช่างพัทลุง  

  

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง 

1 นายจ าเพาะ     ปุรินทราภิบาล พ.ศ. 2530 - 2531 

2 นายสุวพันธ์      สุนทรวงศ์ พ.ศ. 2531 - 2540 

3 นายมนตรี        อุยยะพัฒน์ พ.ศ. 2540 - 2546 

4 นายอนันต์        จันทรภาโส พ.ศ. 2546 – 2550 

5 นางสงบ          พรหมจินดา พ.ศ. 2550 – 2551 

6 นายสุรพล        เอ่ียมส าอางค์ พ.ศ. 2551 – 2552 

7 นางวรรณา       โกสิยาภรณ ์ พ.ศ. 2552 – 2557 

8 นายสมชาย      นวลใย พ.ศ. 2557 – 2559 

9 นายสมศักดิ์      แพรกม่วง พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ตามหลักฐานที่ปรากฏว่าตั้งแต่   พ.ศ. 2527  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนและได้เป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ซึ่งความพยายามได้บรรลุเป้าหมายเมื่อได้รับ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30    มกราคม 2530   ให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง ได้
ตั้งแต่ 1    ตุลาคม  2529   เป็นต้นไป และ นายมารุต  บุนนาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้
ลงนามในการประกาศจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว  นับเป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งที่ 25     ของประเทศไทย  ใน
การพิจารณาที่ที่เหมาะสมส าหรับก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งกรรมการ
ในระดับจังหวัดและกรมขึ้น 2    ชุด 
  จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ง 2     ชุด ซึ่งได้ร่วมพิจารณาเมื่อวันที่ 11    
กุมภาพันธ์  2530    โดยมี  ท่านรองอธิบดีบุญเทียม  เจริญยิ่ง  เป็นประธานที่ประชุมมีมติว่าที่ดินที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในปัจจุบัน  หรือที่เรียกว่า  บริเวณช่างสตรีเดิม  เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะสร้างเป็นโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี้ 
 1.  สามารถจัดตั้งในปี  2530    ซึ่งเป็นการสร้างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 5    รอบ 
 2. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  ผู้เรียนไปมาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย 
 3. ใช้งบประมาณในการจัดตั้งน้อยในการเริ่มต้นเปิดท าการสอน 
  ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้  นายจ าเพาะ    ปุรินทราภิบาล  อาจารย์ 2    
ระดับ 7      จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป็นผู้ประสานงานท าหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่าง
พัทลุง  เมื่อวันที่ 7   เมษายน 2530    ซึ่งได้ด าเนินการโดยใช้อาคารกุมารีปราโมทย์  เป็นส านักงาน  อาคาร
เรียนชั่วคราว  และกรมมีค าสั่งให้ครูมาช่วยราชการ 1     คน  ซึ่งในปีการศึกษา 2530    ได้เปิดสอนนักเรียน
รุ่นที่ 1    ซึ่งเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1   กรกฎาคม   2530  สามารถเปิดรับนักเรียน  นักศึกษาได้  5    แผนกวิชา  
คือ 
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
  แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ 
  แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี 
  แผนกวิชาพิมพ์ดีด 
  แผนกวิชาเสริมสวย 

ทั้งนี้  5   แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง 247    คน  ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามี
ผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก 

 
 



 

 

           ขนาดและที่ตั้ง 
          ตั้งอยู่ เลขที่ 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 

     โทรศัพท์ 074 - 614046 
     โทรสาร 074 - 611640 
     มีเนื้อที่ทั้งหมด  4  ไร่  3  งาน 

ส าหรับด้านงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2530   ทางโรงเรียนสารพัดช่าง
พัทลุงได้รับเงินยอดนี้ทั้งสิ้น 300000000   บาท  และจะได้รับเพ่ิมเติมปี 2531  อีกเป็นเงิน 1102140000  
บาท ทางกรมอาชีวศึกษา   ได้ด าเนินการเปิดซองประมูล  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2530 โดยมีรายการ
ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น   
5    รายการคือ 

  1. อาคาร  4  ชั้น     2    หลัง 
  2. โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 
  3.  บ้านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 
  4. ประตูรั้ว  และถนนคสล 
  5.  เสาธง    1    หน่วย 

สีประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ สีม่วง 
  สีม่วง หมายถึง ความรู้และความส าเร็จ 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง 
  ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลงานดีเดนที่ภูมิใจของวทิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น 

1 2543 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาวิชาอาหาร-
ขนม ช่อม่วง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2543 

2 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระทงขนาดเล็กของจังหวัดพัทลุง 

3 2546 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับ อศจ.พัทลุง 

4 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระทงขนาดใหญ่ ของจังหวัดพัทลุง 

5 2547 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกระทงขนาดเล็กของจังหวัดพัทลุง 

6 2547 ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง 

7 2541 ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง 

8 2549 ได้ผ่านการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวา ระดับดี ประจ าปี 2549 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

9 2549 ได้ผ่านการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวา ระดับดี ประจ าปี 2549 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

10 2550 ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการธนาคารบุญความดี จากเทศบาลเมืองพัทลุง โดย  นางสาว
มนิสรา อาจินกิจ นักศึกษา 

11 2550 อาจารย์ยุพา ยั่งยืน ได้รับพระราชทานโล่และเหรียญจากสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เพ่ือแสดงว่าได้ปฏิบัติงานกิจการแพทย์
อาสาด้วยความวิริยะอุตสาหะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ ปี 2550 

12 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประดิษฐ์กระทงขนาดเล็ก 

13 2550 นางบุญเจือ จันวนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น 
สาขาวิชา 

 2550 ช่างเสริมสวย ในงานประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2550 

14 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกองเชียร์และกีฬา การแข่งขันกีฬาภายใน   ( กีฬาสี ) 

15 2551 ได้รับรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับภาคใต้ ประจ าปี 2551 

16 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงามของจังหวัดพัทลุง  

17 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรงนกเขาจากตะแกรงพัดลม สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับ
จังหวัด 

18 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยองค์การวิชาชีพมาตรฐาน ระดับภาคใต้ในการประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพ กลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2550 

19 2551 อาจารย์ศรินยา ชัยหมอน ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร” 



 

 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น 

20 2551 ร่วมแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ ท าสถิติได้ 336.66 กม./ลิตร 

21 2552 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2551 ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ 

22 2552 ได้รับรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาที่มีผลอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน 

23 2552 หน่วยองค์การวิชาชีพมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง ประจ าปีการศึกษา 2552 

24 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคใต้ 

25 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบทรงผม  ระดับภาคใต้ 

26 2552 ครูปิยะนาฎ อักษรกุล ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

27 2552 ครูรัชดา รอดเนียม ได้รับการเชิดชูเกียรติในงาน 61 ปี อาชีวะไทย ก้าวไกลสู่อนาคต 

28 2552 นายจ านงค์  พูลภักดี  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ  
อุตสาหะ  เสียสละ  อดทน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี จาก สก.สค. 
พัทลุง 

29 2552 ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น หญิง  รุ่น เปเปอร์เวท กีฬาอาชีว
เกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่ 6  “ภูเก็ตเกมส์  ” โดย นางสาวปยิวดี  เลื่อนจันทร์ 

30 2553 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3D  ระดับเหรียญทอง 

31 2553 คุณ ทิฆัมพร  จันทรัฐ   นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น  ประเภทแต่งหน้าเจ้าสาว  
ในงานชิงแชมป์แต่งหน้าและชิงแชมป์ผมโลก  C.A.T  ประเทศไทย งานแข่งขันสีผมโลก  
HCF 

32 2553 นางบุญเจือ  จันวนา  นักศึกษาวิทยาลัยฯได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษา
วิชาชีพ ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา  และสถานศึกษา 

33 2553 นายจ านงค์  พูลภักดี และ นายธนิต  แท่นปาน เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ในจังหวัดพัทลุง  อุทิศตน  เสียสละ  อดทน  ในการปฏิบัติ  หน้าที่  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นที่ประจักษ์  ต่อสาธารณชน  จาก สก.สค พัทลุง 

34 2553 รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  สถานศึกษาที่ด าเนินกิจกรรม  / โครงการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมได้อย่าง เข้มแข็ง  และต่อเนื่อง  ประจ าปี  2553  จากส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง 

35 2553 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ  2553  
“สถานศึกษาพอเพียง  2553 ” 

36 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนจังหวัดพัทลุง  
ครั้งที่  61  ประจ าปี  2553  โดยนายสุนทร  รักสุวรรณ์ 

 



 

 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น 

37 2553 ได้รับรางวัลดีเด่น  โครงการธนาคารบุญความดีจากเทศบาลเมืองพัทลุง  โดยนายธนพล   
เหมพันธุ์ 

38 2553 นายธนิต  แท่นปาน  ได้รับการยกย่องเชิญชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา อุทิศตน  เสียสละ  อดทน  ในการปฏิบัติ  หน้าที่  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น
แบบอย่างที่ดี  เป็นที่ประจักษ์  ต่อสาธารณชน  จาก สก.สค  

39 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)  ด้านการอาชีวศึกษา 

40 2553 รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นสถาบันที่ได้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  
เพ่ือช่วยเหลือมนุษย์อย่างสม่ าเสมอนานกว่า  5  ปี  รวมเป็นประมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
เกินกว่า  1,000  หน่วย จากสภากาชาดไทย 

41 2553 หน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงได้รับคัดเลือก
เป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  สงขลา  พัทลุง และสตูล  ของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  2553 

42 2553 หน่วยองศ์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ได้รับโล่
ประการเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ  หน่วยมาตรฐานดีเด่น  สถานศึกษาขนาดเล็กระดับ
ภาคใต้  ประจ าปีการศึกษา  2553 

43 2553 ได้รับหน่วยมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553 
ระดับชาติ  ครั้งที่  20  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

44 2553 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็กประจ าปีการศึกษา  2553 

45 2554 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ได้คุณธรรม จริยธรรม  ระดับภาค  ภาคใต้ ประจ าปี  
2554 

46 2555 นางวรรณา  โกสิยาภรณ์  นายจ านงค์  พูลภักดี  นายธนิต  แท่นปาน  นายสมวงศ์  กลับ
คุณ  และนายสุนทร  เพชรสุวรรณ  ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้  ประจ าปี  2555 

47 2555 ได้รับรางวัลชมเชย  การยึดมั่นกระท าความดีและพ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมร่วมกับ
เทศบาลต าบลควนขนุน  ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ประจ าปี  2555 

48 2556 ได้ด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตามโครงการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนาธรรมในสถานศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประจ าปี  2556 

49 2557 นายสมชาย นวลใย ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 

50 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก 
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ดม้าตรฐานอาชีวศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2551 



 

 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น 

51 2557 เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ในโครงการก้าวย่างอย่าง
เขา้ใจ จากส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

52 2557 ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ ในระดับ 
ดี จาก สอศ. 

53 2557 นางเบญจมาศ ศิริรัตน์ เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ จากสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

54 2558 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

55 2559 รางวัล "ชนะเลิศ" สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการผลิต
พลังงาน "ชื่อผลงาน โซล่าเซลล์โมบาย" 

56 2559 รางวัล "ชนะเลิศ" สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกล
ฝังตัว (กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว) "ชื่อผลงาน application: security for 
bicycle" 

57 2559 รางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว(กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์) "ชื่อผลงาน แอพพลิเคชั่นเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กออทิสติก" 

58 2559 รางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้าน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน "ชื่อผลงาน ชุดเก็บข้อมูลโหลดหม้อแปลง" 

 


