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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชางยะลา 
 
ความเป็นมา 

ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ขนาดและท่ีตั้งสถานศึกษา 
ปี พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาขึ้นในจังหวัด

ยะลาเพ่ือเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2435 - 2535) โดยมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา
ในขณะนั้นด าเนินการจัดหาที่ดินเพ่ือจัดตั้งและกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชี วศึกษา
จังหวัดยะลา (นายวิทยา  ทองขาว) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินในเบื้องต้น 

เดือนพฤศจิกายน 2534 นายบุญสม  พ่ึงปาน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีและคณะ
ได้เข้ากราบนมัสการท่านพระครูรามันห์คณารักษ์เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของวัดเพ่ือ
ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์แล้วท่านพระครูรามันห์คณารักษ์ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่
เป็นของวัดมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวาคือเลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ให้เช่า
ส าหรับก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูโดยมีสัญญาเช่า 30 ปี 

ต่อมานายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาซึ่งท าหน้าที่ผู้ประสานงานใน
ขณะนั้นก็ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพ่ือเห็นชอบและด าเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2535  
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาสังกัดกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

จากนั้นกรมอาชีวศึกษา  ก็ได้จัดสรรงบประมาณให้เพ่ือก่อสรางอาคารเรียนและปฏิบัติงานขนาด 4 ชั้น 
จ านวน 3 หลัง อาคารเรียนและส านักงานจ านวน 1 หลัง บ้านพักผู้บริหาร  จ านวน 1 หลัง บ้านนพักครู                       
จ านวน 2 หลัง 12  หอ้ง  และบ้านพักนักการภารโรงจ านวน 3 หลัง  6  หอ้ง  อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
ป้ายชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างงยะลา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร จ านวน 1 หลัง ส านักงานลูกเสือ จ านวน 1 
หลัง ถังเก็บน้ า จ านวน 1 หลัง ห้องจัดแสดงศิลปะโลหะเทียม จ านวน 1 หลัง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง อาคารศูนยวิทยบริการ จ านวน 1 หลัง 
 

ขนาดและท่ีตั้งสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร 5 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย 95000 โทรศัพท  0 – 7327 – 4506  โทรสาร 0 – 7336 – 1105 
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 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
สถานศึกษาตั้งอยูในบริเวณชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278  ครัวเรือนภายในชุมชนไดสนับสนุน 

ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านนใหม้ีอาชีพเสริมโดยการผลิตกล้วยกวน ภายใต้ชื่อ กล้วยกวนเลิศรสผลิตขนมทองมวน ทอง
พับ ผลิตโดยกลุมชุมชนเวฬุวัน  เทศบาลนครยะลาและมีเขตติดตอกับชุมชนต่างๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับชุมชนหัวสะพานสะเตง  ประชากรประมาณ 120 ครัวเรือน 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับชุมชนหลังวัดเมือง  ประชากรประมาณ 345 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรม

ภายในชุมชนคือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐผ้าใยบัว 
- ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดตอกับชุมชนห้าแยกก าปงบาโงย  ประชากรโดยประมาณ 

435 ครัวเรือน 
 
 ทําเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ลําดับที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 

1 นายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล  พ.ศ.2535 – 2539 
2 นายณรงค์  แก่นแทน่  พ.ศ.2540 – 2545 
3 นายไพบูลย์  เพ็ชร์สงคราม  พ.ศ.2546 – 2550 
4 นายปรีดี  เกตุทอง  พ.ศ.2550 – 2551 
5 นายบพิตร  เสตะเมธากุล  พ.ศ.2551 – 2552 
6 นายณรงค์   ไทยทอง  พ.ศ.2553 – 2557 
7 นายประภาส  เพ็ชรไทยพงค์ พ.ศ.2557 – 2559 
8 นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์ พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชา่งยะลา 

นายโกวิทย์   นวลศร ี
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ว่าที่ ร.ต. วิเนตร  ถนอมรักษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนผังอาคารสถานที่ ของสถานศึกษา 
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 ว่าท่ี ร.ต. วิเนตร  ถนอมรักษ์ษา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 ว่าท่ี ร.ต. วิเนตร  ถนอมรักษ์ษา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงสรางแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 



งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 

ปรัชญา  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําพัฒนา” 
ทักษะเด่น หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เน้นคุณธรรม หมายถึง ภาวะทางจิตใจที่แสดงออกทางด้านจิตส านึกท่ีดีงามต่อผู้อ่ืน 
นําพัฒนา หมายถึง สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านวัตถุ ร่างกายและจิตใจ 

 

วิสัยทัศน์  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
จัดการศึกษา  ด้านอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพ  และสอดคล้องต่อ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
1.  การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ให้มีคุณภาพ 
2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่มาตรฐานสากล 
5.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 

อัตลักษณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
“จิตสาธารณะ สร้างภาวะผู้นํา” 
จิตสาธารณะ หมายถึง  จิตบริการที่เกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นการ

ประพฤติปฏิบัติที่มุง่ความสุขของผู้อื่นที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความตั้งใจ และเจตนาดี 
สร้างภาวะผู้นํา หมายถึง  การสร้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า  ใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน 

กระตุ้นชี้น า  ผลักดัน ใหบุ้คคลอ่ืน  เกิดความเต็มใจ และกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ หรือของกลุ่ม 

 

เอกลักษณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
“มีคุณธรรม นําบริการวิชาชีพ” 
มีคุณธรรม หมายถึง  การแสดงออกด้านพฤติกรรมของครู  บุคลากร  และผู้เรียนทั้งด้านกาย วาจา ใจ ใน

การประพฤติปฏิบัติตนจนเกิดเป็นกิจนิสัยที่ดีงาม 
นําบริการวิชาชีพ  หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาชีพแก่บุคคล  ชุมชน  สังคม 
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เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
สถานศึกษาได้รับรางวัลและมีผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ เรียนซึ่ง 

เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนี้ 
1. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 
2560 ด้านการแข่งขันทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม ระหว่างวันที่ 5 – 9  ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา 

3. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินการประกวด สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

4. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทความคิด ณ  สวนศรีเมืองยะลา วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 

5. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ
ที่พึงประสงค ์ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2560  ณ เทศบาลนครยะลา 

6. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจัดนิทรรศการตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  
บดินทรเทพยวรางกูร  สู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 

7. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตกแต่งเทียนพรรษา ประเภทความคิด ในวันที่ 4 
กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 

8. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงงานทางวิชาการมหกรรม
วิชาการและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2559 ในวันที่  25 สิงหาคม 2559 

 9. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตียงสุขภาพส าหรับผู้ป่วยติดเตียงระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน โครงการสร้าง
เสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 



งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 
11. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะเข้าฐานผจญภัย ในงานชุมนุม

ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16 – 21 
มีนาคม 2559 ณ ค่ายลุกเสือเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

12. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับรางวัลพระราชทานโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ จาก ภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2558 

13. รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมฺรับ ประเภทความคิด ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ในวันที่ 11 
ตุลาคม 2558 

14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตกแต่งเทียนพรรษา ประเภทความคิด ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ยะลา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

15. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน อยู่
ในระดับ ดีมาก โครงการสร้างเริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 

16. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี โครงการสานสัมพันธ์การกีฬาสู่ระบบ
การศึกษา จังหวัดชายแดนใต้  ประจ าปี 2558 

17. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้อยู่ในระดับ ดี โครงการสร้างเริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ไ ด้
มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
 


