ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1. ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 บนเนื้อที่ 142
ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ในพื้นที่สวนป่าบางขนุน เลขที่ 215 หมู่ที่ 5 ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 บนทางหลวงหมายเลข 4026 ระหว่างถนนเทพกระษัตรี กับ
สนามบินนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ในนามวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แห่งที่ 2
ปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาประกาศจัดตั้ง “ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แห่งที่ 2 เมื่อ
วันอังคาร ที่ 11 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2540 ”
ปีการศึกษา 2541 ใช้ที่ทาการชั่วคราว ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อาเภอเมือง เปิดสาขา
วิชาช่างยนต์และช่างก่อสร้างเป็นปีแรก
ปีการศึกษา 2542 ย้ายที่ทาการชั่วคราวที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อาเภอเมือง มายังที่ทา
การในปัจจุบัน และเปิดสาขาช่างยนต์และช่างก่อสร้างเป็นปีแรก
ปีการศึกษา 2543 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แห่งที่ 2 มาเป็น วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543

2. ขนาดและที่ตั้ง
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุน ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 217 ( พ.ศ. 2507) ทั้งแปลง สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา ความลาดชันประมาณ 5-20 องศา
สูงจากระดับน้าทะเล ประมาณ 60 เมตร ติดอยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้าภาคใต้ ชั้นที่ 3 ไม่เป็นต้นน้าลา
ธาร สภาพส่วนใหญ่เป็น สวนยางพารา และที่เหลือส่วนน้อยมีสภาพเป็นป่าไ ม้ที่ถูกบุกรุกขึ้นมาใหม่ จึง
เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532
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ที่ตั้ง / แผนผังวิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 5 ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
83110 โทรศัพท์ 076 –621428 โทรสาร 076 - 621428 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E – mail :
Thalang @ thaimail .com
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อาคารปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาคารปฏิบัติการฝึกงาน
สนามบาสเก็ตบอล
โรงอาหาร
ศาลาพักรอรถประจาทาง
ห้องน้า-ห้องส้วม
ถังเก็บน้าประปา
โรงฝึกงานช่างยนต์
โรงฝึกงานช่างยนต์
ห้องสมุด

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

บัานพัก ผอ.
บ้านพักครู-อาจารย์
อาคารเรียนชั้นเดียว
อาคารเรียนชั้นเดียว
ห้องน้า-ห้องส้วม
หอสูงถังประปา
ศาลพระภูมิ
อาคารตึกอานวยการ
อาคารเรียน 4 ชั้น
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3. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัย เทคนิคถลางตั้งอยู่ในสภาพชุมชน ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนดังนี้
3.1 สภาพชุมชน
สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัย เทคนิคถลาง ตั้งอยู่ในชุมชนที่ เป็น สภาพชุมชน ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้สถานที่สาคัญ ๆ ได้แก่ วัด มัสยิด โรงเรียน ชายทะเล(หาดในยาง) สถานีตารวจ ไปรษณีย์
สถานีอนามัย สนามบินนานาชาติภูเก็ต ธนาคาร ตลาดสด ร้านเสริมสวย ร้านค้าปลีก ฯลฯ
3.2 ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน
อาชีพของชุมชนโดยรอบวิทยาลัย เทคนิคถลาง ได้แก่ อาชีพประมง อาชีพค้าขาย
อาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และอาชีพรับจ้างทั่วไป
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย เทคนิคถลางได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้
3.3.1 วิทยาลัยเทคนิคถลางได้ให้ความอนุเคราะห์ในใช้ห้องประชุมการจัดประชุมของ
สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต
3.3.2 วิทยาลัยเทคนิคถลางได้ให้ความอนุเคราะห์กับองค์การบริหารส่วนตาบลสาคู ยืม
อุปกรณ์ในโครงการบัณฑิตน้อย ประจาปีการศึกษา 2553 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลสาคู
3.3.3 วิทยาลัยเทคนิคถลางได้ส่งบุคลากรจานวน 2 คน เข้าร่วมกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลป่าคลอก ปี พ.ศ.
2553
3.3.4 กิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
เทพกระษัตรี
3.3.5 กิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่าคลอก
3.3.6 กิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
เชิงทะเล
3.3.7 กิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ไม้ขาว
3.3.8 กิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.3.9 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมดาเนินการกับอบต. กระทู้
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3.3.10 กิจกรรม อบจ. สัญจร โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต โดยออกบริการแก่ประชาชนในเขตไม้ขาวและใกล้เคียง เช่น การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ซ่อมแซม
เครื่องยนต์เล็ก ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และการทาดอกไม้จากเกล็ดปลา
3.3.11 อบรมสปาและความงาม ร่วมกับ อบต. เทพกระษัตรี
3.3.12 ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ปี 2553
3.3.13 โครงการวัด มัสยิด ประหยัดฟรวมใจสมานฉันท์ ปี 2553
3.3.14 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่อง
หั่นตะใคร่
3.3.15 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2553
3.3.16 กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับ อบต. ป่าคลอก
3.3.17 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับสถานพัฒนาที่ดิน จ. ภูเก็ต
3.3.18 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้งาน Microsoft Office 2007
ร่วมกับ เทศบาลเทพกระษัตรี
3.3.19 โครงการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ อาชีวะศึกษาภูเก็ต
3.3.20 กิจกรรมอบรมความรู้ เรื่องสุขอานามัย
3.3.21 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2553
3.3.22 โรงแรม เจ ดับ บลิว มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่วิทยาลัยฯ จอมอนิเตอร์ 30 จอ

4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
4.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องทฤษฎี ห้องปฏิบัติในทุกสาขาวิชา ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ
ทุกวิชาชีพ ห้องโฮมเธียรเตอร์
4.2 แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอาเภอถลาง วัดพระผุด อ.ถลาง วัดพระนางสร้าง อ.ถลาง อนุสาวรีย์ท้าวเทพ
กระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตลอดทั้ง
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลาย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
5.1 สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยฯ มี
10 แห่ง
ประกอบด้วย บริษัท โรงแรม สานักงาน และห้างหุ้นส่วนจากัด
5.2 สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบปกติ โดยวิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
มี 42 แห่ง ประกอบด้วย องค์กร ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ มากมาย
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6. งบประมาณ
วิทยาลัย เทคนิคถลาง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ประเภทรายจ่าย ดังนี้

ปีงบประมาณ 255 3 จาแนกตาม

 งบประมาณที่ใช้จริง ปีงบประมาณ 2553

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
เงินเดือน

ค่าดาเนินการ

ค่าครุภัณ ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุนเรียนดี

นักประดิษฐ์

 งบประมาณที่เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน

งบประมาณปีที่ผ่านมา
งบประมาณ
บกศ.

รายจ่ายจริงที่ผ่านมา
งบประมาณ
บกศ.

4,706,190.57

4,706,190.57

-

5,871,635

-

ค่าดาเนินการ

6,238,370

-

ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

3,983,380

-

3,616,645

-

ทุนเรียนดี

15,000

-

15,000

-

นักประดิษฐ์

180,000

-

180,000

-

15,122,940.57

-

14,389,470.57

-

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

หมายเหตุ ข้อมูลงบประมาณ 2551 ตั้งแต่ 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย. 53
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สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปัจจุบันวิทยาลัย เทคนิคถลางมีจานวนนักศึกษา จานวนครู และจานวนบุคลากร สนับสนุน
การเรียนการสอน ดังนี้

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
1 .ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาเทคนิคยานยนต์
(ภาคพิเศษ)
1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานช่างติดตั้งและ
ซ่อมบารุง

1.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
- สาขาเทคนิคการก่อสร้าง
(ภาคพิเศษ)

ปวช.1

จานวน(คน)
ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1

ปวส.2

เรียนเก็บ
ปวช.3 ปวส.2

15
-

5
4
-

10
10
-

-

-

-

7

13
-

11
-

4
-

12

-

-

-

14

15

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4
-

7
-

7
-

-

2

-

-

13

12

11

-

-

-

-

-

-

-

11
-

-

-

-

2.ประเภทวิชาพณิชยกรรม
2.1 ประเภทวิชพณิชการ
- สาขางานบัญชี
- สาขางานบัญชี
(ภาคพิเศษ)
- สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
- สาขางานพัฒนาเวบเพจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
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3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
(ทวิภาคี)

- สาขางานการโรงแรมและ

28
24

40

17

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

6

-

-

-

-

8

-

-

111

94

63

24
327 คน

21

-

14

บริการ (ภาคพิเศษ)

- สาขางานการจัดการ
ทั่วไป (ภาคพิเศษ)

รวม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ ข้อมูล ณ. ตุลาคม 2553

จานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553

60
52

50
40
30

42

40

35

20
10
0

.1/53

28

12

.2/53

171919
11

17

16
11
2

.3/53
.1/53
.2/53

8

จานวนครู ประจาปีการศึกษา 2553
จานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 จาแนกตามประเภท
วิทยาลัยเทคนิคถลาง มีผู้บริหาร 3 คน ข้าราชการ 8 คน พนักงานราชการ 12 คน
ครูพิเศษ 3 คน เจ้าหน้าที่ 16 คน นักการภารโรง 3 คน แม่บ้าน 2 คน ยามรักษาความปลอดภัย 2 คน

นักการ แม่บ้าน 5

ผู้บริหาร
ข้าราชการ 8

เจ้าหน้าที่ 11

พนักงานราชการ

ครูพิเศษ 3

ตารางที่ 1 แสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทวุฒิ

1.
2.
3.
4.
5.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
ต่ากว่าอนุปริญญา
รวมทั้งหมด

ชาย
-

หญิง
-

รวม
-

4

-

4

10

12

22

-

-

-

-

-

-

14

12

26

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา
ชาย

จานวน
หญิง

รวม

ข้าราชการ
ผู้อานวยการ
รองอานวยการ
สาขาวิชายานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาการก่อสร้าง
หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หมวดวิชาสามัญ - สัมพันธ์
สาขาวิชาการโรงแรมฯ
รวมข้าราชการ

1
2
1
2
1
1
8

1
1
2

1
2
1
2
1
1
1
1
10

1
2
1
4

1
1
1
1
1
1
6

-

พนักงานราชการ
สาขาวิชายานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาพาณิชยการ
หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หมวดวิชาสามัญ - สัมพันธ์
สาขาวิชาการโรงแรมฯ
รวมพนักงานราชการ

3
1
1
5

4
3
7

3
1
4
1
3
12

-

3
1
4
1
3
12

-

-

2
1
3

2
1
3

25 คน

2
1
3

-

ครู - บุคลากร

ระดับการศึกษา
สูงกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ต่ากว่า ป.ตรี

ครูพิเศษสอน
สาขาวิชายานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาพาณิชยการ
หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หมวดวิชาสามัญ - สัมพันธ์
สาขาวิชาการโรงแรมฯ
รวมครูพิเศษสอน
รวมทั้งหมด
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหน้าที่และเพศ
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานพัสดุฯ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งหมด

ชาย
1
1
-

หญิง
1
2
1
1
1
1
1
8

1
3

รวม
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11

หมายเหตุ

จุดเด่นสาคัญของวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเลย์ จากัด (มหาชน)
จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองอันดับที่
2 ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2551
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ
บริษัท ล็อกซเลย์ จากัด (มหาชน) จัดประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิตที่พอเพียง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2550 ณ. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
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3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ประจาปีการศึกษา
2551 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551
ณ.วิทยาลัยเทคนิคพังงา

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิตที่พอเพียง
ประจาปีการศึกษา 2550 ณ. จังหวัดกระบี่

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มอบเกียรติบัตรให้
แก่วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่เรียนให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา

6. ปีการศึกษา 2549 ได้รับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (รอบแรก) จาก สมศ. ในระดับดี
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91 สอศ. ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มอบเกียรติ

บัตรให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง มีส่วนร่วมและให้
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2550
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8. วิทยาลัยฯ ได้รับประกาศนียบัตรเป็นสถานศึกษาที่ได้จัด
กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2551 ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพฯ

9. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเลย์ จากัด (มหาชน)
ได้มอบโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ ประเภท
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่มภาคใต้ ประจาปี
การศึกษา 2551

10. นายธนากร รอดพันธุ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน
ไฟฟ้ากาลัง ได้รับยกย่องเป็นลูกกตัญญู วันพ่อแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ
80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

11. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และได้เข้ารับโล่
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาธินัดดามาตุ ณ. เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
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12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน แพเก็บคราบน้ามันบนผิวน้า ระดับภาค ภาคใต้
ประจาปีการศึกษา 2552

13. ได้รับรางวัล HORNOR AWARDS การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน แพเก็บคราบน้ามันบนผิวน้า วันที่ 25 – 28
กันยายน 2553

14. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภท
สวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2550
โดยชุมชนท่ามะพร้าวและองค์การบริหารส่วน
ตาบลเทพกระษัตรีร่วมจัดกิจกรรม

15. นายอนิรุต วังไชยศรี นักเรียนระดับชั้น
ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลนักมวย
สากลสมัครเล่นยอดเยี่ยม กีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภูเก็ตเกมส์ วันที่ 1 – 7
ธันวาคม 2552
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16. วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชมเชย
ระดับภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2553

17. วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจาปีการศึกษา 2553

1. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคถลาง
1) เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ธุรกิจบริการ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในระดับ ปวช . ปวส. สนองความต้องการตลาดแรงงาน รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี
และระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
2) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังคน และแรงงานภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้ศึกษาต่อเนื่อง 12 ปี
4) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มคนทั้งในเมืองและ
ชนบท

2. การจัดการศึกษา
1) ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคนิคถลางเปิดทาการเรียนการสอนในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอุตสากรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ชั้นเรียนปกติ
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1.2 ทวิภาคี
1.3 ภาคพิเศษ
และทาการเปิดสอนสาขางานต่าง ๆ ต่อไปนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ยานยนต์
- ไฟฟ้ากาลัง
- ก่อสร้าง
- บัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การโรงแรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- เทคนิคยานยนต์
- ติดตั้งและซ่อมบารุง (ช่างซ่อมบารุงในโรงแรม)
- พัฒนาเวบเพจ
- การจัดการทั่วไป
- การโรงแรมและบริการ
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ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดโครงสร้างการบริหาร ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษาพ.ศ. 2549 โดยได้กระจายอานาจ การบริหารงานให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ
และปฏิบัติร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
รองผุ้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร
นำยสมพร ทวีกำญจน์

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมพร ทวีกาญจน์
หน.งานบริหารงานทั่วไป

รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์

รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสมพร ทวีกาญจน์

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์

หน.งานแผนงบประมาณฯ
นายสุจินดา จันทร์ใส

หน.งานปกครอง

หน.งานวัดผล

นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ

นายสุจินดา จันทร์ใส

นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ

หน.งานบุคลากร
นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ

หน.งานศูนย์ข้อมูล
นางสาวกัลยา บ้านนบ

หน.งานกิจกรรมฯ
นายกมล ช่วยชาติ

หน.งานพัฒนาหลักสูตร

หน.งานการเงิน
นายดารงค์ ไชยตัน

หน.งานความร่วมมือ
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

หน.งานแนะแนวฯ
นางโสทิชา เตชเสนสกุล

หน.งานวิทยบริการฯ
นางสาวสายสุดา ช่างวาด

หน.งานการบัญชี
นางจารุ พรหมสุทธิ์

หน.งานวิจัยพัฒนาฯ
นายสมควร นวนประจัก

หน.งานครูที่ปรึกษา
นางสาวสายสุดา ช่างวาด

หน.งานทวิภาคี
นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ

หน.งานพัสดุ
นายศศพล สุริยมณฑล

หน.งานประกันคุณภาพ
นางอัจฉรา ไชยตัน

หน.งานอาคารสถานที่
นายประเสริฐ รายาสกุล

หน.งานส่งเสริมผลิตผล
นางสาววิรยา จันทวงศ์

หน.งานสวัสดิการฯ
นางสาวศิลาณีย์ หนูรุ่น

หน.งานสื่อการเรียนฯ
นางสาวศิลาณีย์ หนูรุ่น

หน.งานโครงการพิเศษฯ
นายธีรยศ รักเมือง

หน.แผนกสามัญสัมพันธ์
นางโสทิชา เตชเสนสกุล

หน.งานทะเบียน
นายศุภชัย พฤกษ์วัฒนวงศ

นายสมุทร ไหมทอง

หน.แผนกวิชาช่างยนต์

นายธีรยศ รักเมือง

หน.งานประชาสัมพันธ์
นางสาววิไลภรณ์ พรมผิว

หน.แผนกวิชาก่อสร้าง
นายประเสริฐ รายาสกุล
หน.แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นายโกสีย์ ดาเนินผล
หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฯ
นายสมุทร ไหมทอง

หน.แผนกวิชาการโรงแรม

หน.แผนกวิชาการบัญชี

จุนางสาวสุ
ดเด่นธสาทิาคั
ญเของวิ
ยเทคนิ
พย์ มณี
นตร ทยาลั
นางจารุ
พรหมสุคทธิถลาง
์

หน.แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
นางอัจฉรา ไชยตัน

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวกัลยา บ้านนบ

หน.แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ
นายดารงค์ ไชยตัน
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วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษากลุ่มภาคใต้ ประเภทประสิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน และประเภทสิ่งประดิษฐ์
เพื่อชีวิตที่พอเพียง ประจาปีการศึกษา 2550 – 2552
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ระดับชาติ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับรางวัล
HORNOR AWARDS การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน แพเก็บคราบน้ามันบนผิวน้า
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณา
การที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต ประจาปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณา
การที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชมเชย ระดับภาคใต้
ประจาปีการศึกษา 2553

