
 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  9 ประการ  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ  2558  และปกีารศกึษา  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

 

 



 

 
ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงประจ าปีงบประมาณ 2558 และ ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 

ที่ตั้งสถานศึกษา 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ อ าเภอเมือง จังหวัด พัทลุง 93000 

หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 614046 

หมายเลขโทรสาร 074 – 611640 

E – mail Address ของสถานศึกษา Ptlpoly_sarabun@yahoo.com 

Web Site ของสถานศึกษา www.ptlpoly.ac.th 

วัน / เดือน / ปี ที่ประกาศจัดตั้ง 30 มกราคม 2530 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 4 ไร่ 3 งาน 

เปิดสอนระดับ ปวช.ปกติ 
ปวช.ทวิภาคี 
ปวช.เทียบโอน 
ปวช.ในโรงเรียนมัธยม 
ปวส.เทียบโอน 
ระยะสั้น / อื่นๆ 

http://www.ptlpoly.ac.th/


 

 

 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ตามหลักฐานที่ปรากฏว่าตั้งแต่   พ.ศ.2527  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนและได้เป็นผู้ด าเนินการประสานงาน
กับกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  ซึ่งความพยายามได้บรรลุเป้าหมาย
เมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2530  ให้จัดตั้งโรงเรียน
สารพัดช่างพัทลุง  ได้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2529  เป็นต้นไป  และ  นายมารุต  บุนนาค  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว  นับเป็น
โรงเรียนสารพัดช่างแห่งที่  25  ของประเทศไทย  ในการพิจารณาที่ที่เหมาะสมส าหรับก่อสร้าง
โรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งกรรมการในระดับจังหวัดและกรมขึ้น  2  ชุด 
  จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ง  2  ชุด  ซึ่งได้ร่วมพิจารณาเมื่อวันที่  18  
กุมภาพันธ์  2530  โดยมี  ท่านรองอธิบดีบุญเทียม   เจริญยิ่ง   เป็นประธานที่ประชุมมีมติว่าที่ดิน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในปัจจุบัน  หรือที่เรียกว่า  บริเวณช่างสตรีเดิม  เป็น
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างเป็นโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี้ 

              สามารถจัดตั้งในวันที่ 30 มกราคม  2530  ซึ่งเป็นการสร้างโรงเรียนเพื่อ
เฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ  5  รอบ 
  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  ผู้เรียนไปมาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายใช้
งบประมาณในการจัดตั้งน้อยในการเริ่มต้นเปิดท าการสอน 
  ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้  นายจ าเพาะ ปุรินทราภิบาล  อาจารย์  2  
ระดับ  7  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป็นผู้ประสานงานท าหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารัด
ช่างพัทลุง  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2530  ซึ่งได้ด าเนินการโดยใช้อาคารกุมารีปาโมท  เป็น
ส านักงาน  อาคารเรียน  เป็นอาคารชั่วคราว  และกรมมีค าสั่งให้ครูมาช่วยราชการ 8 คน ซึ่งในปี
การศึกษา  2530  ได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นที่ 1 ซึ่งเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2530  สามารถ
เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาได้  5  แผนก  คือ 
  แผนกช่างไฟฟ้า 
  แผนกช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ 
  แผนกช่างตัดเสื้อสตรี 
  แผนกพิมพ์ดีด 

แผนกเสริมสวย 



 

ทั้งนี้  5  แผนกน้ีสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง  247  คน  ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็น
ว่ามีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก 
  ส าหรับด้านงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2530  ทาง
โรงเรียนสารพัดช่างพัทลุงได้รับเงินยอดนี้ทั้งสิ้น  3,000,000  บาท  และจะได้รับเพิ่มเติมปี  
2531  อีกเป็นเงิน  11,284,000  บาท  ทางกรมอาชีวศึกษาได้ด าเนินการเปิดซองประมูล  เมื่อ
วันที่  7  สิงหาคม  2530  โดยมีรายการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น  5  รายการคือ 
  1.  อาคาร  4  ชั้น     2   หลัง 
  2.  โรงอาหารและหอประชุม  1    หลัง 
  3.  บ้านพักครูแฟลต  4  ชั้น  1    หลัง 
  4.  ประตูรั้ว  และถนนคสล. 
  5.  เสาธง    1    หลัง 

 

 

“วิชาดี มีอนามัย ใฝ่ประหยัด รักคุณธรรม” 

 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายและต่อเนื่อง  

  2. การบริการวิชาชีพสู่ประชาชนและท้องถิ่น 
  3. การพัฒนาคุณธรรมน าทักษะวิชาชีพ 
  4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศมี

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

 

จัดการศึกษา ฝึกอบรม และบริการวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคนทุกระดับ ให้มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสด้านการศึกษา และการแข่งขัน เพื่อพัฒนาประเทศอย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น 
 

 

สีประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ สีม่วง 
- สีม่วง หมายถึง ความรู้และความส าเร็จ 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง 
- ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ 

 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 
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        เอี่ยมส าอางค์ พ.ศ. 2551 – 2552 
7 นางวรรณา       โกสิยาภรณ์ พ.ศ. 2552 – 2557 
8 นายสมชาย      นวลใย   พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 

 

 

 



 

 

ล ำดับที่ ปี พ.ศ. ผลงำนดีเด่น 

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 สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง 

7 2548 ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 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 ได้รับพระราชทานโล่และเหรียญจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติงานกิจการแพทย์

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 18 ประจ าปีการศึกษา 2550 
 



 

ล ำดับที่ ปี พ.ศ. ผลงำนดีเด่น 
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 ครั้งท่ี 18 ปีการศึกษา 2550 

19 2551 อาจารย์ศรินยา ชัยหมอน ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร” 

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 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

27 2552 ครูรัชดา รอดเนียม ได้รับการเชิดชูเกียรติในงาน 68 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 นางสาวปิยวดี  เลื่อนจันทร์ 

30 2553 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3D  ระดับเหรียญทอง 

31 2553 คุณ ทิฆัมพร  จันทรัฐ   นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น  ประเภทแต่งหน้าเจ้าสาว  ใน

งานชิงแชมป์แต่งหน้าและชิงแชมป์ผมโลก  C.A.T  ประเทศไทย งานแข่งขันสีผมโลก  HCF 



 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น 

32 2553 นางบุญเจือ  จันวนา  นักศึกษาวิทยาลัยฯได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาวิชาชีพ 

ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา  และสถานศึกษา 

33 2553 นายจ านงค์  พูลภักดี และ นายธนิต  แท่นปาน เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาใน

จังหวัดพัทลุง  อุทิศตน  เสียสละ  อดทน  ในการปฏิบัติ  หน้าที่  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นแบบอย่างที่ดี  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  ครั้ง

ที่  61  ประจ าปี  2553  โดยนายสุนทร  รักสุวรรณ์ 

37 2553 ได้รับรางวัลดีเด่น  โครงการธนาคารบุญความดีจากเทศบาลเมืองพัทลุง  โดยนายธนพล   

เหมพันธุ์ 

38 2553 นายธนิต  แท่นปาน  ได้รับการยกย่องเชิญชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

อุทิศตน  เสียสละ  อดทน  ในการปฏิบัติ  หน้าที่  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี  

เป็นที่ประจักษ์  ต่อสาธารณชน  จาก สก.สค  

39 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน)  ด้านการอาชีวศึกษา 

40 2553 รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นสถาบันที่ได้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  เพื่อ

ช่วยเหลือมนุษย์อย่างสม่ าเสมอนานกว่า  5  ปี  รวมเป็นประมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกิน

กว่า  1,000  หน่วย จากสภากาชาดไทย 
 

 

 



 

ล ำดับที่ ปี พ.ศ. ผลงำนดีเด่น 
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  กลับคุณ  

และนายสุนทร  เพชรสุวรรณ  ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  สถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาคใต้  ประจ าปี  2555 

47 2555 ได้รับรางวัลชมเชย  การยึดมั่นกระท าความดีและพ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับ

เทศบาลต าบลควนขนุน  ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ประจ าปี  2555 

48 2556 ได้ด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตามโครงการเฝ้าระวัง

ทางวัฒนาธรรมในสถานศึกษาจังหวัดพัทลุง  ประจ าปี  2556 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 dataptlpoly@gmail.com  

งานบริหารจัดการอาชีวซึกษา 
 http://rms.ptlpoly.acth 
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