
 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
ปรัชญา 

คุณธรรมน าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีเพื่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี  
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. จัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นการท างานเป็นทีมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและน าไปใช้ 
   ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

เอกลักษณ์ 
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

อัตลักษณ์ 
 ทักษะดี มีจิตอาสา 
เป้าประสงค์ 

1. ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
2. ผู้เรียนออกกลางคันลดลง 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
7. ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถ 
   ต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
8. ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม 
 
 
 



2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ปฏิรูปด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ปฏิรูประบบความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิรูปด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  

ล าดับที่ 
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/ 

ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/กีฬา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน 

1 

การประกวดแผนการตลาด Marketing 

Plan MT Award 2017 การแข่งขัน

ทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ 

“ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปี 2560” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลไสใหญ่  

(ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

2 
การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ภาคท่ี 

12 สงขลา 
(ระดับภาค) 

รองชนะเลิศ 

เหรียญเงิน 

3 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน

บัญชี ระดับ ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 
 

4 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน

บัญชี ระดับ ปวส. 

อศจ.พัทลุง  

(ระดับจังหวัด) 
ชนะเลิศ 

5 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

ระดับ ปวช. 

อศจ.พัทลุง 

 (ระดับจังหวัด) 
ชนะเลิศ 

6 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
อศจ.พัทลุง 

 (ระดับจังหวัด) 
ชนะเลิศ 

7 
งานเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 

อศจ.พัทลุง  

(ระดับจังหวัด) 
ชนะเลิศ 

8 
การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็น

ภาษาอังกฤษ 

อศจ.พัทลุง 

(ระดับจังหวัด) 
ชนะเลิศ 



 

ล าดับที่ 
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/ 

ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/กีฬา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน 

9 
การประกวดการพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ 

อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

ชนะเลิศ 

10 ทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

11 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
อศจ.พัทลุง  
(ระดับจังหวัด) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

12 การประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 
13 งานฝึกฝีมือ อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 
14 การประกวดร้องเพลง (ไทยสากล) อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

15 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาวิธีการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งโดว์ ระดับ ปวช. 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

16 วอล์คเกอร์ปรับระดับ ประเภทที่ 6 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) ชนะเลิศ 

17 โคมไฟลูกปัดกะลา ประเภทที่ 9 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) ชนะเลิศ 

18 
เรื่อง ศึกษาวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งโดว์ 
ระดับ ปวช. 

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

19 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะ
ชาจากวัสดุธรรมชาติ ระดับ ปวส. 

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ2 

20 รถพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์ ประเภทที่ 1 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

21 แป้งโดว์ Play Dough ประเภทที่ 3 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 
22 ซาเล้งไฟฟ้า ประเภทที่ 11 อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

23 
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ 
"แป้งโดว์" (Play Dough) ประเภทที่ 12 

อศจ.พัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ2 

24 เดิน 20,000 เมตร สมัยที่ 6 ระดบันานาชาติ ชนะเลิศ 

25 เดิน 20 กิโลเมตร สมัยที่ 6 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

ชนะเลิศ 

26 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

ชนะเลิศ 

27 วิ่ง 800 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

ชนะเลิศ 

28 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

29 เดิน 5,000 เมตร ชาย 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 



ล าดับที่ 
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย/ 

ทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/กีฬา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน 

30 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับชาติ) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

31 วิ่ง 1,500 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

32 วิ่ง 800 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

33 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

34 เดิน 5,000 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

35 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

36 วิ่ง 400 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

ชนะเลิศ 

37 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ระดับภาค) 

รองชนะเลิศ อันดับ2 

38 
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ปี 

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด) ชนะเลิศ 

39 
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ปี 

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

40 
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ปี 

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

41 
กิจกรรม เดิน – วิ่ง ฟันรันอุดมวิทยายน 
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 16  
รุ่น 18 ปี 

จังหวัดพัทลุง (ระดับจังหวัด) รองชนะเลิศ อันดับ1 

42 วิ่ง 4 x 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
อ าเภอป่าพะยอม  
(ระดับอ าเภอ) 

ชนะเลิศ  

43 วิ่ง 400 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
อ าเภอป่าพะยอม  
(ระดับอ าเภอ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 

44 ขว้างจักร  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
อ าเภอป่าพะยอม  
(ระดับอ าเภอ) 

รองชนะเลิศ อันดับ1 



 
3. ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

เป้าประสงค์ ปริมาณผู้เรียนเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและ 

  ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  ผู้เรียนออกกลางคันลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน 

เป้าประสงค์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมพัฒนา การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม  

ที่สามารถต่อยอดและน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

  ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายใน 

และภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 

เป้าประสงค์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 
 



5. แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิาร

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ผู้อ านวยการ 
นายธวัชชัย  หนูอินทร์ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายครรชิต  ก าลังเกื้อ 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางบุญเพ็ญ  จิตเนียม  หัวหน้างาน 

งานบุคลากร 
นางกมลทิพย์  จันทร์ทิพย์  หัวหน้างาน 

งานการเงิน 
 นางภัทรลดา  พุทธสวัสดิ์  หัวหน้างาน 

งานการบัญชี 
 นางดวงใจ  ข าด า  หัวหน้างาน 

งานพัสดุ 
น.ส.อารีย์  โยธินทวี  หัวหน้างาน 

งานอาคารสถานที่ 
นายวิฤทธิ ์ สิทธิสุวรรณ  หัวหน้างาน 

งานทะเบียน 
นางสุภาวดี  มากสง  หัวหน้างาน 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายธีรชัย  ไข่ทองแก้ว 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 นางปัณชญา   หนูคลิ้ง  หัวหน้างาน 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุรวุฒิ  จันทรกรานต์  หัวหน้างาน 

งานความร่วมมือ 
นายสุพณ  เสนใส  หัวหน้างาน 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายอ ามร  คงวุ่น หัวหน้างาน 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางศาลินีย์  ไชยบุตร  หัวหน้างาน 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 
นางสุพิศ  วรพันธ์  หัวหน้างาน 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนร. นศ 
นายอ านวย  เอียดเฉลิม 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายอุเทน  มะธุระ หัวหน้างาน 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวจันทภร  กลิ่นหอม หัวหน้างาน 

งานปกครอง 
นายบุญทิน  ศรีน้อย  หัวหน้างาน 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางบุญเพ็ญ  จิตเนียม  หัวหน้างาน 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 นายสมศักดิ์  เรืองฤทธิ์  หัวหน้างาน 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสุดใจ  สงสม  หัวหน้างาน 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายธีรชัย  ไข่ทองแก้ว 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
น.ส.เขมรัสน ี สมใจ  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายสมปรารถ  ข าด า  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
น.ส.อารีย์  โยธินทวี  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายอุเทน  มะธุระ หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นายอ ามร  คงวุ่น  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
น.ส.พภัสสรณ์  ทองแป้น  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายสมศักดิ์  เรืองฤทธิ์  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางดวงใจ  ข าด า  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาการตลาด  
นางสุพิศ  วรพันธ์  หัวหน้าแผนกวิชา 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

แผนกวิชาการโรงแรม  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  น.ส.เขมรัสนี  สมใจ  หัวหน้างาน 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางพิศมัย  รัตนด า  หัวหน้างาน 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
น.ส.ปุณิรัสม์ิ  อินทร์ด้วง  หัวหน้างาน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสุพณ  เสนใส  หัวหน้างาน 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายพงศ์อมร  หมื่นไธสง 

งานประชาสัมพันธ์ 
น.ส.พภัสสรณ์  ทองแป้น  หัวหน้างาน 


