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ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา        
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ตามหลักฐานที่ปรากฏว่าตั้งแต่   พ.ศ. 2527  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง  ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนและได้เป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง    ซึ่งความพยายามได้บรรลุเป้าหมายเมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30   มกราคม   2530  ให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  ได้ตั้งแต่ 1   ตุลาคม  2529   เป็นต้นไป  
และ  นายมารุต  บุนนาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศจัดตั้งโรงเรียน
ดังกล่าว  นับเป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งที่ 25    ของประเทศไทย  ในการพิจารณาที่ท่ีเหมาะสมส าหรับก่อสร้าง
โรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  กรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งกรรมการในระดับจังหวัดและกรมขึ้น2    ชุด 
 จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการทั้ง2    ชุด ซึ่งได้ร่วมพิจารณาเม่ือวันที่ 18    กุมภาพันธ์  2530  
 โดยมี  ท่านรองอธิบดีบุญเทียม  เจริญยิ่ง  เป็นประธานที่ประชุมมีมติว่าที่ดินที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิค
พัทลุงในปัจจุบัน  หรือท่ีเรียกว่า  บริเวณช่างสตรีเดิม  เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะสร้างเป็นโรงเรียนสารพัด
ช่างพัทลุง  โดย สรุปเหตุผลดังนี้ 
 1.   สามารถจัดตั้งในปี   2530   ซึ่งเป็นการสร้างโรงเรียนเพ่ือเฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 5    รอบ 
 2. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  ผู้เรียนไปมาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย 
 3. ใช้งบประมาณในการจัดตั้งน้อยในการเริ่มต้นเปิดท าการสอน  
 ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้  นายจ าเพาะ  ปุรินทราภิบาล  อาจารย์ 2    ระดับ 7    จาก
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เป็นผู้ประสานงานท าหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง  เมื่อวันที่  7   
เมษายน 2530   ซึ่งได้ด าเนินการโดยใช้อาคารกุมารีปราโมทย์  เป็นส านักงาน  อาคารเรียนชั่วคราว  และกรมมี
ค าสั่งให้ครูมาช่วยราชการ 8     คน  ซึ่งในปีการศึกษา 2530   ได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นที่ 1    ซึ่งเปิดเรียนเมื่อวันที่
1   กรกฎาคม   2530  สามารถเปิดรับนักเรียน  นักศึกษาได้  5   แผนกวิชา  คือ 

    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
    แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ 
    แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตร ี
    แผนกวิชาพิมพ์ดีด 
    แผนกวิชาเสริมสวย 

ทั้งนี้  5  แผนกวิชานี้สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ถึง  247   คน  ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามี
ผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก 
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 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 
ตั้งอยู ่เลขที่ 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 

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

ส าหรับด้านงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ  2530   ทางโรงเรียนสารพัดช่างพัทลุง
ได้รับเงินยอดนี้ทั้งสิ้น 3,000,000   บาท  และจะได้รับเพิ่มเติมปี  2531   อีกเป็นเงิน 11,284,000  บาท                       
ทางกรมอาชีวศึกษาได้ด าเนินการเปิดซองประมูล  เมื่อวันที่  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    หน่วย 

สีประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ สีม่วง 
  สีม่วง หมายถึง ความรู้และความส าเร็จ 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง 
  ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ 
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ที่และอาคารสถานที่ของวิทยาลัย 
 

พ้ืนที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มีเนื้อท่ีทั้งสิ้น 4 ไร่ 3 งาน  โดยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้  
 

1. อาคารวิทยบริการและห้องสมุด 2 ชั้น ขนาด 18 x10 เมตร 

พ้ืนที่ใช้สอย  360  ตารางวา  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552                           

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น   ขนาด 8 x 48 เมตร 

พ้ืนที่ใช้สอย 720 ตารางวา  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525  

3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น   ขนาด 10 x 48 เมตร 

พ้ืนที่ใช้สอย 1,960 ตารางเมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530  

4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  ขนาด 12 x 40 เมตร 

พ้ืนที่ใช้สอย 1,960 ตารางเมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530  

5. หอประชุมและโรงอาหารชั้นเดียว   ขนาด 12 x 40 เมตร 

พ้ืนที่ใช้สอย 480 ตารางวา  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530  

6. อาคารบ้านพักครู 4 ชั้น    ขนาด 16 ยูนิต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530  

7. บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8   ขนาด 1 ยูนิต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532  

8. ห้องสุขารวม 1 หน่วย 8 ยูนิต  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532  

9. อาคารพักครู 4 ชั้น ข   นาด 14 ยูนิต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537  

10. บ้านพักคนงานภารโรง 1 หน่วย 4 ยูนิต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537  

11. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น   ขนาด 10 x 45 เมตร 

พ้ืนที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542  

 12. อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น   ขนาด 18 x 12.10 เมตร 

         พ้ืนที่ใช้สอย 435.60 ตารางเมตร  เสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552  
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2. ปรัชญาสถานศึกษา 
 

วิชาดี  มีอนามัย  ใฝ่ประหยัด  รักคุณธรรม 
 

3.วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์   
 

 3.1 วิสัยทัศน์ 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
3.2 พันธกิจ 
1. จัดการฝึกอบรมอาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่เยาวชน ประชาชน  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และ

พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพแก่เยาวชน ประชาชน ให้มีทักษะในการ

ด ารงชีวิต ภายใต้หลักคุณธรรมน าความรู้ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน 
ท้องถิ่น 

3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาชีพ 

4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 3.3  ยุทธศาสตร ์
             1. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคในการฝึกอบรมวิชาชีพและการรับบริการวิชาชีพ 

แก่เยาวชนและประชาชน 
   2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพ งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม 
             3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  4. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน 
วิชาชีพ ด้านการบริหารการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และเป็นภาระงานปกติ 
  


