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ความหมายของตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
 บัลลังสิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้้าเลิศแห่งปัญญา
 ดอกบัวที่บานพ้นน้า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
 กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก้าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
 เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
ความล้้าเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและ พัฒนาก้าลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พันธกิจ
- จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
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ปรัชญา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
“หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สร้างสรรค์ความรู้ เชิดชูสถาบัน “
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา
ประเทศและตอบสนองความต้องการของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนได้รับการศึกษา พัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและสนใจ
การจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บริการสังคมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน
สร้างผู้ประกอบการใหม่

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนา เผยแพร่เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. บริการสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4. สร้างผู้ประกอบการใหม่
แนวทางพัฒนา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

วิทยาลัยได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาในอนาคต เพื่อพัฒนาจุดอ่อน และธ้ารงจุดแข็งโดยก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยในรูปของโครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
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1 แผนพัฒนาวิชาการ
1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3) โครงการจัดท้าแผนการเรียนตารางสอนและตารางเรียน
4) โครงการจัดท้าแผนการสอน
5) โครงการส่งเสริมงานวิจัยและการประกันคุณภาพ
6) โครงการจัดท้าและพัฒนาแผนการสอน
7) โครงการศูนย์เขียนแบบสถาปัตย์ด้วยคอมพิวเตอร์
8) โครงการพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสามัญสัมพันธ์
2 แผนพัฒนาพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร
1) โครงการพัฒนาบุคลากร
2) โครงการอาคารสถานที่
3) โครงการพัฒนาห้องสมุด
4) โครงการพัฒนางานวิทยบริการ
5) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
6) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
7) โครงการด้าเนินงานทะเบียน
3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) โครงการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน
2) โครงการพัฒนางานปกครอง
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ
4) โครงการแนะแนวการศึกษา
5) โครงการปัจฉิมนิเทศและปฐิมนิเทศ
6) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
7) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
8) โครงการค้นคว้าคนพันธุ์ R
9) โครงการฝึกระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร
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10)โครงการโรงอาหารสะอาดตา นักศึกษางามมารยาท
11)โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
12)ติดตามผลส้าเร็จการศึกษา
4 แผนพัฒนาแผนงานและความร่วมมือ
1) โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
2) โครงการบริหารความเสี่ยงฯ
3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4) โครงการพัฒนาความร่วมมือ ฯ กับทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2501 บนเนื้อที่ 16 ไร่
2 งาน 84 ตารางวาในนาม"โรงเรียนช่างไม้ภูเก็ต" ได้ก้าเนิดขึ้นตามค้าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่
4776/2506 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2501 เปิดสอนครั้งแรกโดยใช้อาคารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษา
เดือนมกราคม 2502 ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน มีอาคารเรียนรวม 4 ห้อง ปี
การศึกษา 2510 โรงเรียนการช่างภูเก็ตเข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา และได้โอนที่ดิน
ด้านหลังของโรงเรียนเพิ่มเป็น 23 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2511 ได้รับเงินจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงฝึกงานและบ้านพักครู รวม 21 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2512
ปี พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนการช่างภูเก็ต" เป็น "โรงเรียนเทคนิคภูเก็ต"
ปี พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาภูเก็ต และยกฐานะเป็นวิทยาลัอาชี
ย วศึกษา
ภูเก็ต วิทยาเขต 1
ปี พ.ศ. 2521 ได้แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็น วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จนถึง
ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 178/1 ถนน
เยาวราช อ้าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,560
ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.2530 ใช้เป็นอาคารเรียนรวมและคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง
มีพื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.2533 ใช้เป็นอาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
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ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 1,440
ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จพ.ศ.2537 ใช้เป็นอาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย 1
หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2539 ราคา 6,000,000 บาท
ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ 4 ชั้นครึ่ง หลัง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2539 เนื้อที่ใช้สอย 1,280 ตารางเมตร ราคา 7,187,000 บาท ใช้เป็นอาคารเรียน
รวม และได้ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักครู แบบแฟลตจ้านวนเงิน 1,045,271 บาท โดยใช้เงินงบประมาณ
800,000 บาท และใช้เงินบ้ารุงการศึกษาสมทบ 248,271 บาท
ปี พ.ศ. 2539 ได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 2 ลูก ขนาด 160 KVA 1 ลูก จ้านวนเงิน
129,336 บาท และขนาด 250 KVA. 1 ลูก จ้านวนเงิน 367,773 บาท โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
รวมทั้งสิ้น 497,109 บาท
ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ต่อจาก
อาคารเรียนหลังเดิม มีเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีก 1,760 ตารางเมตร ด้วยเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ใช้
เป็นอาคารเรียนรวมและห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2541 เปิดวิทยาลัยเทคนิ ค แห่งที่ 2
สาขาวิชา คือ 1.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 2.สาขาวิชาช่างยนต์

อ้าเภอถลาง จ.ภูเก็ต เปิดสอน 2

ปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนหลักการระดับ ปวท. แผนกเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ และ
วิศวกรรมเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตร ปวส.
ปี พ.ศ. 2543 จัดโครงการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏภูเก็ต เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) แขนงวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม และแขนงวิชาช่าง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประเภทอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
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ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการต่อเรือ
สาขางานซ่อมบ้ารุงเรือ
ปี พ.ศ. 2549 วิทยาลัยฯ ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ตเป็นส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549
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ผู้บริหารสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสว่าง กลิ่นภักดี พ.ศ. 2501
นายทวิช สุนทรส พ.ศ. 2505
นายยรรยง โอภากุล พ.ศ. 2513
นายทวิช สุนทรส
พ.ศ. 2515
นายวิชัย ป้อมประเสริฐ พ.ศ. 2519
นายพินิจ สว่างคา พ.ศ. 2521
นายจิต เอียดสังข์ พ.ศ. 2525
นายจรุง เข้มแข็ง พ.ศ. 2530
นายวิทยา ทองขาว พ.ศ. 2535
นายจิต เอียดสังข์ พ.ศ. 2535
นายสุเมธ ศุภนาม พ.ศ. 2541
นายมาโนชญ์ เนาวสินธ์ พ.ศ. 2546
นายสมพงค์ จตุทอง พ.ศ. 2547
นายพิศ โนรี พ.ศ. 2550

สภาพปัจจุบัน
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
มีข้าราชการ 113 คน ข้าราชการพลเรือน 2 คน
ลูกจ้างประจ้า 13 คน ลูกจ้างชั่วคราว 33 คน อาจารย์พิเศษ 15 คน รวม 176 คน
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สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา







สถานศึกษาดีเด่น
ปีการศึกษา 2526 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตได้รับรางวัล สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่ปนระเภทช่าง
อุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2534
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรม
ของกรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ไตด้รับรางวัลกองร้อย ลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 2 (งานชุมนุม
ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ)
ปีการ ศึกษา 2544 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทอุดม ศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2546 วิ ทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วย มาตรฐานระดับภาคเนื่องในการ
ประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิชาการดีเด่น

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ปีการศึกษา 2534 อุปกรณ์ออกก้าลังกาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้
ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
 ปีการศึกษา 2535 เครื่องนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้
ได้รบั รางวัลชมเชยระดับชาติ


ปีการศึกษา 2536 เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้้า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ



ปีการศึกษา 2538 กรวยเติมอากาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ได้รับรางวัล
ชมเชยระดับชาติ



ปีการศึกษา 2540 ชุดนวดฝ่าเท้าได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ได้รับรางวัล
ชมเชยระดับชาติ



ปีการศึกษา 2540 ชุดกดเอนกประสงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้
รองชนะเลิศระดับชาติ
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ปีการศึกษา 2542 เครื่องผ่าสายไฟ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ รองชนะเลิศ
ระดับชาติ

 ปีการศึกษา 2543 อุปกรณ์ผนึกฝาบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคใต้ ได้รับ
รางวัล ชมเชยระดับชาติ


ปีการศึกษา 2544 เครื่องทอนเหรียญ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ

 ปีการศึกษา 2546 อุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นสารเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ รองชนะเลิศ
ระดับชาติ







ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2550

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เชื้อเพลิงไอน้้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์
รางวัลชมเชย จังซีลอน (JUNGCEYLON)
รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ JUNGCEYLON 2008
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของภาคใต้ เครื่องหั่นมันแกว
รางวัลชมเชย จังสีลอน 2007

 ปีการศึกษา 2550 รางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัด โครงการวิทยาศาสตร์
 ปีการศึกษา 2550 รางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัด ไบโอดีเซลส้าหรับชุมชน
 ปีการศึกษา 2551 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลขวัญใจนักประดิษฐ์
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน
 ปีการศึกษา 2551 รางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงา
 ปีการศึกษา 2551 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับ
ประเทศ อาชีวศึกษา-อีซูซุ นายนิพนธ์ ภักดีวงษ์ พร้อมโล่เกียรติยศ
ครูอาจารย์ดีเด่น
ปีการศึกษา 2529 นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ได้รับรางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น ประเภท
อาชีวศึกษา จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2530 นางจริยา เอียบสกุล ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปีการศึกษา 2532 นางประเสริฐสุข เขียวสังได้
ข์ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปีการศึกษา 2534 นายผ่อง พรหมภักดี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปีการศึกษา 2550 นายสุเมต จินตนะกนก ได้รับรางวัลครูดีเด่น
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นักเรียนนักศึกษาดีเด่น
ปีการศึกษา 2534 นายปัญญาวุฒิ เกื้อชู ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติและเยาวชน รับรางวัลพระราชทานของ สภาสังคมสงเคราะห์ ประจ้าปี
การศึกษา 2534
ปีการศึกษา 2536 นายชเลง ถนัดกิจ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
พระราชทาน และนายสุรศักดิ์ ไพศาลกิจสงวน ได้รับรางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านอาสา
พัฒนา จากส้านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2537 นายอนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชน
ดีเด่น
แห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ประจ้าปีการศึกษา 2537
ปีการศึกษา 2542 นายพงษ์ศักดิ์ อ้านวยผล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชน
ดีเด่น
พระราชทานและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะ
ห์ ประจ้าปีการศึกษา 2542
ปีการศึกษา 2543 นายวิกรม พวงจิตร รับการคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นด้านบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ้าปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2544 นายเสกสรร ไชยสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้าน
บ้าเพ็ญประโยชน์ประจ้าปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2546 นายเตมี ช่วยชูวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียน
นักศึกษา
ตัวอย่าง “คนดีศรีภูเก็ต” ประจ้าปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547 นายทรงยศ แตงอุทัย และนายปฐมพงศ์ วังเมือง
ได้รับการ
คัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจ้าปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2549 นายประวุฒิ จุติภาค นายธรรมรัตน์ แสนสุข นายกิตติศักดิ์
แข็งแรง ได้รับรางวัล การประกวดค้าขวัญวันแม่ (โครงการภาษารักจากลูกสู่แม่)
ปีการศึกษา 2549 นายอิทธิศักดิ์ เอี่ยมองค์ นางสาววีรอร คงเพิ่ม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ตอบปัญหาวันสุนทรภู่และวันก่อสร้างยาเสพติดสากล
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ปีการศึกษา 2550 นางสาวศิริพร ไกรทอง แกนน้าเยาวชน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดภูเก็ต ระดับดีเยี่ยมและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจ้าปี 2550
ปีการศึกษา 2552 นางสาวศิริพร ไกรทอง
ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติ “อาชีวะศึกษา ครบรอบ 68 ปี “
ปีการศึกษา 2552 นายอาทร แซ่ติ้ว
ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติ “อาชีวะศึกษา ครบรอบ 68 ปี”
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง
ศูนย์บริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์
เขตการศึกษา 4 ตามโครงการพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาคใต้
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้จดั ตัง้ เป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย “สึนามิ”

