
 

 

ประวัติและขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนคิปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 

 ประวัติของสถานศกึษา 

ในป พ.ศ.2535 เศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในระดับดีมาก มีการผลิตสินคาเพื่อการสงออกหลายชนิด มีการ

ขยายตัวทางอุตสาหกรรมสูง กรมอาชีวศึกษาซึ่งมีหนาที่ในการผลิตกําลังคนเพื่อปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม ไม

สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ จึงมีโครงการสรางสถานศึกษาใหมเพื่อรองรับความตองการของผูเรียนซึ่งมี

เพิ่มมากข้ึน 

โครงการสรางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 จึงถูกกําหนดข้ึน โดยกรมอาชีวศึกษาสั่งการให วิทยาลัยเทคนิค

พัทลุง เปนผูจัดหาที่ดินสําหรับกอสราง ซึ่งขณะน้ันผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คือ นายฤทธ์ิดี 

เสนะวงศ การดําเนินการจัดหาที่ดินไดดําเนินการมาเรื่อยๆ และมีความแนนอนข้ึนเมื่อสภาตําบลบานพราว ไดมีการ

ประชุมเพื่อพิจารณาการมอบที่ดินสาธารณะประโยชนทุงลานโย ตําบลบานพราว กิ่งอําเภอปาพะยอม ในขณะน้ัน เมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2536 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 ในพื้นที่ หมูที่ 2 ตําบลบาน

พราว อําเภอปาพะยอม และไดทําพิธีมอบที่ดินดังกลาวใหกับตัวแทนกรมอาชีวศึกษา คือ ทาน ผอ.ฤทธ์ิดี เสนะวงศ 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 ณ บริเวณพื้นที่ทุงลานโย โดยมี กํานันไสว ดีกลอม ประธานสภาตําบลบานพราว 

กํานันคลอง มากสง กํานันตําบลปาพะยอม ผูใหญโชติ กาญจนพันธ คุณประวิง หนูแจม ส.จ. เขตอําเภอปาพะยอม 

และประชาชนเขารวมในพิธีรับมอบ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติใหกรมอาชีวศึกษาใชที่ดินสาธารณะประโยชนทุง

ลานโย เน้ือที่ประมาณ 213 ไร 32.5 ตารางวา เพื่อกอสรางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2   

วันที่ 18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดต้ัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 โดย นายสุข

วิช รังสิตพล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูลงนาม 

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2540 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายสุชาติ รักใหม ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

พัทลุง เปนผูประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 ตามคําสั่ง กรมอาชีวศึกษา ที่ 485/2540 และแตงต้ัง 

นายสมวงศ กลับคุณ นางพันทิพา สมจิตต เปนผูชวยผูประสานงาน  

วันที่ 30 กรกฎาคม 2541 กรมอาชีวศึกษา ไดมีคําสั่งที่ 1582/2541 แตงต้ัง นายสุชาติ  รักใหม  เปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 ถือเปนผูอํานวยการคนแรกของวิทยาลัยฯ 

วันที่ 30 กันยายน  2552 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศเปลี่ยนช่ือสถานศึกษาจากเดิม วิทยาลัยเทคนิค

พัทลุง แหงท่ี 2 เปนวิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม โดย นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

เปนผูลงนาม 

 

 

 



 

 

 ขนาดและที่ตั้ง 

วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูเลขที่ 

265 หมู 2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย 93210 โทรศัพท 0-7484-1009 โทรสาร 

0-7484-1008 มีเน้ือที่ประมาณ 213 ไร 32.5 ตารางวา ต้ังอยูบริเวณถนนสายเอเชีย หมายเลข A18 (ทางหลวง

แผนดิน หมายเลข 41) ตอนพัทลุง – ทุงสง อยูหางจากศูนยราชการจังหวัดพัทลุง 30 กิโลเมตร ตรงขามกับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 

 วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม ต้ังอยูในเขตปกครองทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม 

จังหวัดพัทลุง ฝงตรงขามเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชุมชนที่อยูใกลกับวิทยาลัยสวนมาก  นับ

ถือศาสนาพุทธและมีลักษณะเปนสังคมชนบท เศรษฐกิจของชุมชนข้ึนอยูกับการเกษตรเปนหลัก มาในระยะหลังวิถี

ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทําใหมีแหลงธุรกิจที่หลากหลายมาก

ย่ิงข้ึนและมีแนวโนมที่บริเวณรอบๆ วิทยาลัยและชุมชนปาพะยอมจะกลายเปนสังคมเมืองในอนาคต ภาษาที่ใชพูดกัน

เปนภาษาไทยและภาษาทองถ่ิน 
 

 นโยบายวิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม 

1) สงเสรมิสนับสนุน การจัดการศึกษา โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาทักษะความรูดานวิชาการ ดาน

ทักษะฝมือ ดานคุณธรรม ตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกจิของวิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม  

2) สงเสรมิดานการเรียนการสอนครผููสอน, ครูทีป่รึกษา, การประสานสัมพันธกบัชุมชน  

3) เพิ่มปริมาณผูเรียน ใหมีความเหมาะสมกบัความพรอมดานคร ูบุคลากร ครุภัณฑ และสถานที ่ 

4) สงเสรมิเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม  

5) สนองนโยบายหนวยงานระดับสูงในระดับ จังหวัด, สอศ. และ กระทรวงศึกษาธิการ 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 สภาพชุมชน 

วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม ต้ังอยูในเขตปกครองทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม 

จังหวัดพัทลุง ฝงตรงขามเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชุมชนที่อยูใกลกับวิทยาลัยสวนมากนับถือ

ศาสนาพุทธและมีลักษณะเปนสังคมชนบท เศรษฐกิจของชุมชนข้ึนอยูกับการเกษตรเปนหลัก มาในระยะหลังวิถีชุมชน

เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทําใหมีแหลงธุรกิจที่หลากหลายมากย่ิงข้ึนและ

มีแนวโนมที่บริเวณรอบๆ วิทยาลัยและชุมชนปาพะยอม จะกลายเปนสังคมเมืองในอนาคต ภาษาที่ใชพูดกันเปน

ภาษาไทยและภาษาทองถ่ิน 
 

 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 1. อาชีพหลัก ไดแก  1. ทําสวน ทั้งสวนยางพารา สวนผลไม มีพื้นทีเ่พาะปลกูประมาณ 90,624 ไร 

    2. ทํานา มีพื้นที่เพาะปลกูประมาณ 17,885 ไร ผลผลิตปละ 8,041 ตัน 

    3. เลี้ยงสัตว เชน โคนม ในตําบลเกาะเตา ผลิตนํ้านมดิบไดวันละ 4-5 ตัน 



 

 

 2. อาชีพเสรมิ ไดแก การแปรรปูผลิตผลทางดานการเกษตร 

 3. ธนาคาร ไดแก  -ธนาคาร ธกส. สาขาปาพะยอม 

                               -ธนาคาร ออมสิน สาขาปาพะยอม 

                               -ธนาคาร กรงศรอียุธยา สาขาปาพะยอม 

                                  -ธนาคาร กรุงไทย สาขาปาพะยอม 

                                -ธนาคาร กสิกรไทย สาขาปาพะยอม                                 

   -ธนาคาร ไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยทกัษิณ อ.ปาพะยอม 

 4. หางสรรพสินคา ไดแก -หางโลตัส สาขาปาพะยอม (ขนาดกลาง) 
 

 ดานสังคม/ดานการศกึษา 

1. โรงเรียนมัธยม ไดแก 1. โรงเรียนปาพะยอมพทิยาคม ต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลบานพราว  

    โทร. 0-7462-4411-2 

2. โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลลานขอย  

    ในเขตนิคมสรางตนเอง 

 2. มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลบานพราว เน้ือทีป่ระมาณ 3,000 ไร 

โทร. 0-7469-3626 
1 

 ดานการคมนาคม 

 1. ทางบก ไดแก  1. รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข  41 

    2. สถานีขนสง (จุดรับปาพะยอม) 

 2. ทางนํ้า  - 

 3. ทางอากาศ  - 

 ดานการเกษตร และอตุสาหกรรม 

 1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก 1. ยางพารา ผลผลิตประมาณปละ 33,996 ตัน 

      2. ขาว ผลผลิตประมาณปละ 8,100 ตัน 

2. ช่ือแหลงนํ้าทีส่ําคัญ ไดแก  1. อางเก็บนํ้าปาพะยอม ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 ตําบลเกาะเตา  

             กักเกบ็นํ้าได 20.5 ลาน ลบล.ม. 

    2. อางเก็บนํ้าหวยนํ้าใส ต้ังอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลลานขอย 

          กักเก็บนํ้าได 80 ลบล.ม. 

    3. คลองปาพะยอม ไหลผานอําเภอปาพะยอม  

                                              อําเภอควนขนุนลงทะเลลาปสงขลา 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

     ภูมิปญญามีดบานพราว                              

ประวัติความเปนมา 

     กลุมตีเหล็กบานพราว ไดจัดต้ังกลุม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ ต้ังอยูเลขที่ ๒๓๕ บานหนาปา หมูที่ ๘ ตําบลบานพราว 



 

 

อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เน่ืองจากราษฎรในหมูบาน มีอาชีพทางการเกษตร (ทําสวนยาง) เปนหลัก เมือ่กรีด

ยางเสร็จแลว ชวงบายจะมเีวลาวาง นายวินัย มาลา จึงไดชักชวนราษฎรในหมูบาน และหมูบานใกลเคียง มารวมกลุม

กัน เพื่อตีมีด ทําเครื่องมือการเกษตรหลายชนิด โดยนายวินัย มาลา ไดเปนผูฝกสอนการทําใหกับสมาชิก ซึง่มีสมาชิก

ทั้งหมด ๑๓ คน 

เอกลักษณ/จุดเดนผลิตภัณฑ 

          - เปนมีดโบราณ 

          - มีลวดลายไทยรูปแบบตาง ๆ ในตัวมีด 

          - ผลิตภัณฑมีหลายประเภท 

          - รูปแบบตัวมีดเปนรปูหัวนก รูปหนังตะลุง 

          - การผลิตเปนแบบด้ังเดิม ใชแรงงานคน 

ผา้ทอลานข่อย 

                                               
  กลุมทอผานิคมลานขอยไดจัดต้ังกลุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2545 เน่ืองจากราษฎรในเขตนิคมสราง

ตนเองควนขนุน (ลานขอย)มีฐานะยากจนมีความเปนอยูลําบาก และประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีอาชีพรับจางอีกทั้ง

สตรีในพื้นที่ไมคอยมีอาชีพเสริมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กรมประชาสงเคราะห) กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย จึงไดจัดสรรงบประมาณใหนิคมสรางตนเองควนขนุนจังหวัดพัทลุง จัดฝกอบรมการทอผาดวยกี่

กระตุก ใหแกสมาชิกโดยมีสมาชิกเขาฝกอบรมรุนแรก จํานวน 25 คน และรุนที่ 2 จํานวน 25 คน 

 สังคม แหลงการเรียนรูภายในและภายนอก 

วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม มีแหลงการเรียนรูภายใน ดังน้ี 

-หองสมุด (อาคารวิทยบริการ) 

-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

-การเช่ือมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับทุกแผนกวิชา  

-ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  

-โรงฝกงานและหองปฏิบัติการของแผนกวิชาตาง ๆ  

วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม มีแหลงการเรียนรูภายนอก ดังน้ี 

-หองสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตปาพะยอม) 

-หองสมุดประชาชนอําเภอปาพะยอม 

-ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 กลุมผาทอลานขอย 

 มีดบานพราว 

-สถานประกอบการที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 94 แหง

 (ระบบปกติและระบบทวิภาคี) 


