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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถนนรามวิถี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7431-1202,0-7431-3080 โทรสาร 0-7431-3512
E-mail : songkhla03@vec.mail.go.th Website : http://www.songkhlavc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จานวน ๗ ไร่ ๖.๘ ตารางวา เมื่อวันที่
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวง
ธรรมการ โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ เข้าเรียนวิชาแผนกช่างเย็ บเสื้อผ้า แผนกช่าง
ทอผ้า
พ.ศ. ๒๔๙๐ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา” สัง กัดกองโรงเรียนการช่าง
กรมอาชีว ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกชื่อ
ระดับชั้นว่ามัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียน
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙
ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มอีกจานวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา รวมทั้งหมด
๑๑ ไร่ ๑ งาน ๕๖.๘ ตารางวา และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต ๒
โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิคสงขลา ซึ่งเป็นวิทยาเขต ๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ แยกจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต ๒ มาเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
ขึ้นที่ต าบลม่ วงงาม อาเภอสิงหนคร จั ง หวัด สงขลา โดยได้ รับบริ จาคที่ ดินจาก ดร.รัต น์ ประธาน
ราษฏร์นิกร จานวน ๒๕ ไร่ และวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
และ พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร”
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพกาลังคน ระดับ
กึ่ง ฝี มือ ระดั บ ฝี มือ และระดั บ เทคนิ ค ไปใช้ ให้ มี คุณ ภาพตามสมรรถนะอาชี พ ที่ก าหนดไว้ อย่ า งมี
คุณภาพและศักยภาพในการนาไปสู่การพัฒนาประเทศในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 4 ประเภทวิชา ประกอบด้วย
1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3) ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม และ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 3 ประเภทวิชา ประกอบด้วย
1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการสานักงาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม และ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) จานวน 1 ประเภทวิชา
1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สภาพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตั้ง อยู่ใจกลางชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาจึง มีทาเลที่ตั้ง
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปิดทาการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลากหลายสาขาวิชาชีพ
และระดับปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
อาชีพเพื่อผลิตกาลังคนระดับกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งมั่นพัฒนาการอาชีวศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาชีพที่สนองความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติจริงในงานอาชีพ รวมทั้ง สนับสนุนการทางานควบคู่กับการเรียนเพื่อการส่ง เสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education)
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการสานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม โดยมีสถานประกอบการหลากหลาย
ประเภทธุร กิจ ที่ใ ห้ค วามสนใจร่ว มจัด ทาบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ อาทิ สถานปร ะกอบการ
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ประเภทธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านดอกไม้
ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสาเร็จรูป ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และธุรกิจการบัญชี เป็นต้น
สภาพเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2562 คาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่ อ น พิ จารณาจากเครื่อ งชี้ด้ า นอุป ทาน ขยายตั ว ร้ อยละ 5.2 สะท้ อ นได้ จากดัช นี ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 11.4 ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามปริมาณผลผลลิตยางพาราและกุ้งขาวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยทาให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้มากขึ้น ประกอบกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการภายในประเทศและราคาสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 0.1 ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้เข้าพักแรมในจังหวัด
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ หดตัวร้อยละ -9.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนได้จากดัชนีการใช้จ่าย
ภาครัฐ หดตัวร้อยละ -26.0 จากการที่ไ ตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ส่วนราชการยัง ไม่ไ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปียัง ไม่ประกาศใช้ ดัชนี
การค้าชายแดน หดตัวร้อยละ -12.1 ตามมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องจากยางพาราและ
อาหารทะเลแปรรูป ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -3.8 จากการขออนุญาตพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่ อการพาณิช ย์ และสิ่ ง ก่อ สร้า งประเภทอื่ น ๆ ที่ไ ม่ใ ช่ ที่อ ยู่ อาศั ย อย่ า งไรก็ต ามดั ชนี ก ารบริโ ภค
ภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.8 ตามการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้าของด่านศุลกากร
และการยื่นชาระภาษีตามแบบ ภ.พ. 30 เพิ่ม ขึ้น ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณสินเชื่อ
ดัชนีราคาผู้บริโภคและการจ้างงานลดลง (ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดสงขลา รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดสงขลา ฉบับปี 2562)
ปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาผู้บริโภคของจัง หวัดสงขลา เท่ากับ 100 และเดือนตุลาคม
2562 เท่ากับ 100.8 เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 101.0 และเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ
101.0
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ
 เดือนพฤศจิกายน 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 เดือนธันวาคม 2561 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.7 อันเนื่องมาจากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม หมวดผักและผลไม้ หมวดเครื่องประกอบ
อาหาร หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอ ลกอฮอล์สูง ขึ้น
ร้อยละ 0.3 อันเนื่องมาจากการสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และ
การศาสนา
 เฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม) ปี 2562 กับช่วงเดียวกันของปี 2561 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
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สภาพสังคม
ในปี 2562 จังหวัดสงขลามีประชากรทั้งสิ้น จานวน 1,561,611 คน โดยผู้ที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จานวน 1,259,972 คน จาแนกเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 873,599 คน (ร้อยละ
69.33) โดยผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน จาแนกเป็นผู้มีงานทา 853,807 คน (ร้อยละ 97.74) ผู้ว่างงาน
19,324 คน (ร้อ ยละ 2.21) และแรงงานที่ รอฤดูกาล 496 คน (ร้อยละ 0.05) ส่วนผู้ที่ไ ม่อยู่ใน
กาลังแรงงาน มีจานวน 386,373 คน (ร้อยละ 30.67) พบว่า เป็นผู้ทางานบ้าน 98,081 คน
(ร้อยละ 25.39) เรียนหนังสือ 120,492 คน (ร้อยละ 31.18) และกาลังแรงงานอื่น ๆ 167,800 คน
(ร้อยละ 43.43)
ส าหรั บ ผู้ มี ง านท า จ านวน 853,807 คน พบว่ า ท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน
284,485 คน (ร้อยละ 33.32 ของผู้มงี านทาทั้งหมด) ส่วนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน
569,322 คน (ร้อยละ 66.68 ของผู้มีง านทาทั้ง หมด) โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
จะทางานในอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีกมากที่สุด จานวน 161,513 คน (คิดเป็นร้อยละ
28.37 ของ ผู้มีงานทานอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต จานวน
112,254 คน (ร้อยละ 19.72) กิจการโรงแรมและอาหาร จานวน 76,437 คน (ร้อยละ 13.43)
การก่อสร้าง จานวน 47,488 คน (ร้อยละ 8.34) และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ จานวน
32,411 คน (ร้อยละ 5.69) ตามลาดับ
ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 203,538 (ร้อยละ 23.84 ของ
ผู้มีง านทาทั้งหมด) รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จานวน 198,011 คน (ร้อยละ
23.19) และระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย จานวน 160,518 คน (ร้อยละ 18.80) ตามลาดับ
ส่วนผู้มีงานทาที่ไม่มีการศึกษา มีจานวน 13,059 คน (ร้อยละ 1.53) (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัด
สงขลา)
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปกติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปวช. 1
468
ปวช. 2
409
ปวช. 3
359
รวม ปวช.
1,236

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

-

-

468
409
359
1,236

1400

1,236

1200
1000
800

600

468

409

359

ปวช. 2

ปวช. 3

400
200
0
ปวช. 1

รวม (ปวช.)

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงจานวนข้อมูลผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น
ปกติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปวส. 1
294
ปวส. 2
304
รวม ปวส.
598

ทวิภาคี

รวม

231
194
425

525
498
1,023
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1200

1,023

1000
800
600

525

400

498
304

294

200

598
425

231

194

ปวส. 1

ปวส. 2

0
รวม (ปวส.)

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงจานวนข้อมูลผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปวช. 3
ปวส. 2
รวม

แรกเข้า
582
541
1,123

สาเร็จการศึกษา
431
458
889

1200

คิดเป็นร้อยละ
74.05
84.66
79.16
1,123

1000

889

800
600

582

541
431

458

400
200
0
ปวช. 3

ปวส. 2

รวม

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงจานวนข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ปวช. 3
ปวส. 2
รวม

แรกเข้า
447
542
989

สาเร็จการศึกษา
315
468
783

คิดเป็นร้อยละ
70.47
86.35
79.17
989

1000

783

800
600

542
447

400

468

315

200
0
ปวช. 3

ปวส. 2

รวม

แผนภูมิที่ 2.4 แสดงจานวนข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด
(คน)

ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/
รองผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ (อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

5

มีใบประกอบ
สอน
วิชาชีพ
ตรงสาขา
(คน)
(คน)
-

67

67

67

1
24
9
6
14
21

23
2
-

22
6
-

97
147

92
92

95
100
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70

67

60
50
40
30

24

21

20
10

9

5

1

14

6

0

แผนภูมิที่ 2.5 แสดงจานวนข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562
70

67

67

60
50
40
30

23

22

20
10

2

6

0
ข้าราชการครู

พนักงานราชการครู

ครูพิเศษสอน

แผนภูมิที่ 2.6 แสดงจานวนข้อมูลบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพและสอนตรงสาขา
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
4
1
2
2
9

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
5
3
2
10

รวม
(สาขาวิชา)
9
1
5
4
19

10
9

8
6
4

5

5

4

4

3
2

2

1

2

2

1

0
พาณิชยกรรม

ศิลปกรรม

คหกรรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนภูมิที่ 2.7 แสดงจานวนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน จาแนกตามประเภทวิชา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (หลัง)
7
3
1
1
6
18
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10
8

7

6

6
4

3

2

1

1

0

แผนภูมิที่ 2.8 แสดงจานวนข้อมูลอาคารสถานที่ จาแนกตามประเภทอาคาร
ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน (บาท)
8,259,800.00
7,032,900.00
963,910.00
12,983,497.00
3,002,500.00
32,242,607.00

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
14,000,000.00

12,983,497.00

12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00

8,259,800.00
7,032,900.00

6,000,000.00
4,000,000.00

3,002,500.00
963,910.00

2,000,000.00
0.00
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

แผนภูมิที่ 2.9 แสดงจานวนข้อมูลงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบประมาณ
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

เปี่ยมคุณธรรม นาวิทยา พัฒนาอาชีพ
นักปฏิบัติมืออาชีพ
เด่นบริการ ชานาญวิชาชีพ

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน
การสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตามสมรรถนะอาชีพ
3. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
5. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์
6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2. บุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. บุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งในและนอกองค์กร
4. บุคลากรทางานอย่างมีความสุข
5. ระบบสารสนเทศการให้บริการ
6. งานหรือฝ่ายทางานเชื่อมโยงอย่างมีระบบ
7. ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ
8. ระบบบริหารงานประกันคุณภาพมีกระบวนการบริหารและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
9. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินภายนอกและมาตรฐาน APACC
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน
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พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. พัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ
3. ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
2. ลดปริมาณการออกกลางคันของผู้เรียน
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ผู้เรียนมีจิตอาสา พร้อมที่จะให้บริการและรับใช้สังคม
5. ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่พร้อม และมีความสมบูรณ์
2. มีระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามสิทธิ์และระดับความสาคัญ
3. มีครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. ขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศ
เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย
2. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึก ษาและสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน
3. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยฯ นาความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ
สู่ชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ
เป้าประสงค์
ครู และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ น ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย
ยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สานัก งานธรรมาภิบ าลและคุณ ภาพองค์ก ร
ในสถานศึกษา
ด้านที่ 3 พัฒนาคุณภาพอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม
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ด้านที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณ และประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
ด้านที่ 5 พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านที่ 6 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Big Data)
ด้านที่ 7 สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ด้านที่ 8 พัฒนาวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน
การสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 สอดแทรกคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 บริการให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุท ธ์ ที่ 3 พั ฒนาระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานของสถานศึก ษาและ
มาตรฐานการศึกษา
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงการพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการงบประมาณ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตอาสา พร้อมที่จะให้บริการและรับใช้สังคม
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ด้านธุรกิจและการเป็ น
ผู้ประกอบการ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมภาพลักษณ์สถานศึกษาในการเป็นผู้นาวิชาชีพและพัฒนาให้ประชาชน
สร้างงาน สร้างรายได้
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ
รางวัล
โล่เกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รางวัลอืน่ ๆ
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถะของบุคคล
มาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง
รางวัลอืน่ ๆ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง
และสงขลา งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคใต้
ครั้งที่ 29
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ ที่ 29

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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รายการ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
"ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช."
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29
โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม
การประกวดพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
ประจาปี 2561
ประกาศเกียรติคุณ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”
เป็นหน่วยงานที่รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมือง

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
ภาค สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

จังหวัด โรงพยาบาลสงขลา

รางวัลอืน่ ๆ

จังหวัด จังหวัดสงขลา
ร่วมกับสานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
รางวัล
โล่ประกาศเกียรติคุณ (การศึกษากระบวนการผลิต รองชนะเลิศ
และอัตราส่วนแป้งจากข้าวสินเหล็กทีเ่ หมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้ง
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช)
โล่ประกาศเกียรติคุณ (การศึกษาหาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากหนังปลานิล
ด้วยสารสะลายกรดอะซิติกร่วมกับการใช้นมเปรี้ยว
เพื่อลดกลิน่ คาว)

รองชนะเลิศ

โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการดาเนินงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

รางวัลอืน่ ๆ

โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันแกะสลักผัก
ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 21
ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก
เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา”
ส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
ชาติ

กองทุนการออม
แห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
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รายการ
ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ
ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้
สถานศึกษาขนาดใหญ่

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

ชื่อ-สกุล/รายการ
(ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์)
รางวัลคนดีศรีสยาม ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีสยาม”
สาขานักส่งเสริมพัฒนาและการบริหารศึกษาดีเด่น
ประจาปีพทุ ธศักราช 2561

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

(ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์)
โล่ประเกียรติคุณ ได้รับคัดเลือกเป็น
“คนดีศรีปักษ์ใต้” คนดีที่พึงประสงค์
บุคคลต้นแบบตัวอย่างทีท่ รงคุณค่าของคนใต้
เกียรติคุณสาขา การศึกษาดีเด่น ปี 2561

รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ในโครงการ
งานประกาศ
เกียรติคุณคนดี
ของแผ่นดิน
ตามรอย
พระยุคคลบาท
ชาติ โครงการ
สร้างกระแส
การพัฒนาคน
และสังคม
ในระดับภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
รางวัลอืน่ ๆ ภาค สถาบัน
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา
กาหนด ร้อยละ 95.93
ภาคใต้ 3
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม
รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา
ร่วมกับสมาคม
เยาวชนจังหวัด
สงขลา
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นายจิโรภาส ชุติมาศ)
โล่ประเกียรติคุณ การบริจาคภาพวาด
โครงการ “9 อัตลักษณ์ แดนศิลป์ แผ่นดินใต้”
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ในการระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้โรงพยาบาลสงขลาครินทร์

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
(นายสราวุธ จินดาเพ็ชร)
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุรสุ ดุดี
(นายสราวุธ จินดาเพ็ชร)
โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูวทิ ยาศาสตร์ดีเด่น
ระดับอาชีวศึกษา
(นางสุพัตรา เพ็ชรมณี, นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย,
นางรัญญา เพ็งจันทร์)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
“ผลิตภัณฑ์สารควบคุมการเจริญเติบโตสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกประเภทหัว”
(นางจารุภา ทองนุ้ย, นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกลุ ,
นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
“โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ”
(นายบัญชา พุทธวาศรี, นางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
“ผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุกกึ่งสาเร็จรูป Jelly Beat”
(นางสาวชลิดา เส้งวุ่น, นางสาวปิน่ ฤทัย แผ่เต็ม,
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ, นายรชต รัตนวิบูลย์,
นายวีรเดช มณีพงศ์)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
“เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึก”
(นางสาวขันสวาท หินเธาว์)
ครูที่ปรึกษา การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ “Kolae Boat Pattern and
Ko Yo Textile Designed Picture Frame”

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
วงศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ
รองชนะเลิศ

รางวัลอืน่ ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ชาติ

รางวัลอืน่ ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นางยุพิน กิติโกระ, นางสาวสุดา แก้วนพรัตน์,
นายรชต รัตนวิบูลย์)
การประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง
และดอกไม้สด ครัง้ ที่ 21 เนื่องในโอกาส
ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(นางยุพิน กิติโกระ, นางกฤษณา คุณเอนก,
นางกรรณิการ์ ชุติมาศ, นางสาวสุดา แก้วนพรัตน์)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
“ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ ิลป์ถิ่นสองเล”
(นางสาวปฏิญญา ราชโรจน์, นางเตือนตา แสงมณี,
นางสาวณัชสญา อุไรรัตน์, นางชลลดา ชลหิรัญ)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
“เยลลีเ่ ชคมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้าขิง”
(นางจารุภา ทองนุ้ย, นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกลุ ,
นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
“กรอบสร้างสรรค์ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ”
(นางสาวนัศรีน ดลระหมาน,
นายพศวีร์ ภูริมงคลธนัตถ์)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
“เข็มกลัดลายศิลป์ลูกยางพาราพืน้ ถิ่นปักษ์ใต้”
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
“ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช”
(นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังสี, นายสราวุธ
จินดาเพ็ชร, นางสาวปิน่ ฤทัย แผ่เต็ม)
(นางละอองดาว เสนะพันธุ,์
นางสาวยลพัชร์ บุญสว่าง)
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
“ดินปลูกไตรโคเดอร์มา”
(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ, นางสุรีวดี อินสุวรรโณ,
นางเพลินใจ แก้วเขียว)
บุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทย
และแต่งกายผ้าไทยสวยงาม

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

จังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
(นางสาวเมจิ ชัยชนะ)
ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2561
(นางสาวดารุณี แก้วพาหุรัตน์,
รางวัลอืน่ ๆ
นางสาวชุติมน มาเอียด, นางสาวอรอุมา ชูเชิด
นางสาวธิดารัตน์ หลาเบ็ลสะ, นางสาววรรณณิสา
สรรพสังเกต และนายภานุสาร ปานแก้ว)
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงการนักคิดสิง่ ประดิษฐ์รุ่นใหม่
ผลงาน “มาการองทับทิมสยาม
ไส้แยมกระเจี๊ยบแดงเสริมวุ้นสาหร่ายผมนาง”
(นายปัณณวัขญ์ ตราทองคา,
รองชนะเลิศ
นางสาวลักษมี ผลาจันทร์)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
ทักษะการออกแบบ 2D Animation
(อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28
(นางสาววณิชญา มณีประวัติ)
รางวัลอืน่ ๆ
รางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "เทิดไท้องค์ราชัน
รัชกาลที่ 10" ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28
(นายคัมภ์เพชร คามี, นางสาวกุลสินี ไหมพรหม,
รางวัลอืน่ ๆ
นายปัณณวัชญ์ ตราทองคา,
นางสาววาทินาตร์ แต้ตระกูล)
รางวัลชมเชย การประกวดสื่อสร้างสรรค์
กบจูเนียร์ปี 10 "TOP ไทย TOP 10"

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชาติ

บริษัท ทีวีบูรพา
จากัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นายธีรภัทร แซ่เอียม)
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
"ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช."
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29
(นางสาวดารุณี แก้วพาหุรัตน์,
นางสาวชุติมน มาเอียด, นางสาวอรอุมา ชูเชิด
นางสาวธิดารัตน์ หลาเบ็ลสะ, นางสาววรรณณิสา
สรรพสังเกต และนายภานุสาร ปานแก้ว)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
ผลงาน “มาการองทับทิมสยามไส้แยมกระเจี๊ยบแดง
เสริมวุ้นสาหร่ายผมนาง” "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
(นางสาวปิยะมาศ บุญสร้าง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว
ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ ที่ 29
(นางสาวสะละม๊ะ มณีปถัม, นางสาววรารัตน์
มูหะหมัดอารี, นางสาวปภาวินี ยอดทอง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29
(นางสาวพัชรา ไชยสวัสดิ์,
นางสาวณัฏฐธิดา มณีชัย, นายวรวิทย์ พรายบัว)
รางวัลเหรียญเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลงาน “ศึกษาการเตรียมเสันใยมะพร้าว
เป็นวัสดุไส้หมอน”
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
ภาค สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
(นางสาวดรุณี แก้วพาหุรัตน์,
รางวัลอืน่ ๆ
นางสาวอรอุมา ชูเชิด, นางสาวธิดารัตน์ หลาเบ็ลสะ)
รางวัลเหรียญทอง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ผลงาน “มาการองทับทิมสยาม
แยมกระเจี๊ยบเสริมวุ้นสาหร่ายผมนาง”
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28
(นางสาวชิสา กุสสัย, นางสาวชุติมน มาเอียด)
ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28
(นางสาวกิ่งนภา เขียวชอุ่ม,
รองชนะเลิศ
นางสาวนัฎนรีอนิ ตะโสม, นางสาวพัทธมน แก้วมโณ)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "The Marketing
Challenge" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ ที่ 29

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
(นางสาวจุฑามาศ จันทะคร, นางสาวดวงกมล
รองชนะเลิศ
สังข์แก้ว, นางสาวปฏิญญา แก้วมณีย,์
นางสาวเพชรลดา เพ็ชรสว่าง, นางสาวเมษณี สุดทุม่ )
“ผลิตภัณฑ์สารควบคุมการเจริญเติบโตสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอกประเภทหัว”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
(นางสาวธนวรรณ แซ่โค้ว, นางสาวปฐมาวดี
รางวัลอืน่ ๆ
ยุทธเสนีย,์ นางสาวพิมลพัทธ์ รักษาพล, นายปณิธาน
หมื่นด้วง, นายรมย์ปวีร์ เพชรบุญวรรโณ)
การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ (Kolae Boat Pattern
and Ko Yo Textile Designed Picture Frame)

ระดับ
ให้โดย
ภาค สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาค

ภาค

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นางสาววิลาสิณี เดชาวงศ์, นางสาวปานเลขา
ชาตรี, นางสาวสุวิมล รัตนะมณี, นางสาวญา
ดานันท์ ดาคง, นางสาวจิรัสยาพร ตุ้งแก้ว)
“ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวสินเหล็ก
เสริมธัญพืช”
(นางสาววรัญญา บุญนิจันทร์, นางสาวดวงกมล
ปล้องใหม่, นายกฤษฎา เริ่มสกุล,
นางสาวศุรวีร์ ศรีสุวรรณ, นายกัลยวรรธน์ หนูหีด)
“ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดลายศิลป์ลูกยางพารา
พื้นถิ่นปักษ์ใต้”
(นางสาวณัฏนรี อินตะโสม, นางสาวปฐมวรรณ
วงศ์วาล, นางสาวธนพร ไขวขวัญ)
“ทักษะการนาเสนอขายสินค้า
The Marketing Challenge”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 29
(นางสาวบุณยานุช เพชรรักษ์)
จัดทารายการนาเที่ยว "สุดยอดมัคคุเทศก์"
(ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29
(นางสาววาสนา สาม่าน)
“การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือราชการภายนอก”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 29
(นางสาวปนิดา โยวะราช,
นางสาวณัฐฐินนั ท์ ธรรมรัตนพฤษ์)
“การนาเสนอรายการนาเที่ยว
ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 29

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

รางวัลอืน่ ๆ

ชาติ

สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นางสาววรัญญา งามดี,
นายสิทธินนท์ เพ็ชรมณี, นางสาวอารยา แสงทอง)
“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
(ระดับ ปวส.)”

รางวัล
รองชนะเลิศ

(นางสาวชลีลักษณ์ นุ้ยหนู, นายกริตย์ธชา รักคง,
นายมหรรณพ อินทสโร, นายนันทวัฒน์ เชียะคง)
“การประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง
และดอกไม้สด ครัง้ ที่ 21 เนื่องในโอกาส
ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
(นายนันทวัฒน์ เซียะคง)
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2562
(นางสาวณัฐกานต์ เหมทานนท์,
นางสาวนันท์นภัส พชระธนเสฏฐ์, นางสาวนุชนารถ
พฤกษศรี, นางสาวรักษิณา สืบศิลป์,
นางสาวสุชาวดี สนธิพิพัฒน์)
“ผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึก”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้
(นายกริตย์ธชา รักคง, นางสาวกฤษณา แก้วทอง,
นางสาวชลีลักษณ์ นุ้ยหนู, นางสาวบูศิตา ช่วยทอง)
“การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
(นายมหรรณพ อินทสโร, นายเจนณรงค์ เทพทวี,
นายชลธี เย็นทั่ว, นางสาวอารีรัตน์ รัตนมณี)
“การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ
สู่มาตรฐานสากล” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ ที่ 30

ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
ชาติ สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา/
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์
/สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ
ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับ
การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นายจตุรงค์ สนิทมัจโร)
“การออกแบบเครื่องประดับ”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
(นางสาวกรกนก ใบพัดแก้ว,
นางสาวตะวัน พุทธชาติ)
“การออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สู่มาตรฐานสากล (ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น)”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
(นางสาวมัลลิกา สิริสทุ ธิ,์ นางสาวเมษณี สุดทุ่ม,
นางสาวสิริวรางค์ มากยอด, นายกิจฐณัฐ นวลปาน,
นายศุภกร เอกอุร)ุ
ผลิตภัณฑ์โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลาย
เรือกอและและผ้าทอเกาะยอ”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้
(นางสาวชลพรรณ อุตตมะปรากรม,
นางสาวรุ่งอันดา วงศ์ตั้นหิน้ , นางสาวประภัสสร
กันยาเทพ, นางสาวช่อผกา ล้าเลิส,
นางสาวบงกช ประสิทธิ์ศรีวงศ์)
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุกกึ่งสาเร็จรูป
Jelly Beat” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้
(นางสาวดวงใจ จันทร์สว่าง)
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
(นางสาวภริดา นวลแผลง, นางสาวกาญจอนงค์
โอระพันธ์, นางสาวจิรพัชร ยอดแก้ว)
“การบริการอาหารและเครื่องดื่ม”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
ภาค สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นางสาวนภัสสร แก้วกุน, นางสาววรัญญา งามดี,
นางสาววิลาสิณี เดชาวงศ์, นางสาวอารยา แสงทอง,
นายสิทธินนท์ เพ็ชรมณี)
การประกวดองค์ความรู้การนาเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ภาคภาษาอังกฤษ (Fortified Cereal Sinlek Rice
Crispy Crepe)
(นางสาวกรกนก ใบพัดแก้ว,
นางสาวตะวัน พุทธชาติ)
“การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
สาขาประกอบอาหาร”
(นายปริวัฒน์ อ่อนนวล)
“การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวเบญจมาศ ไชยสวัสดิ์)
“การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวนลินทิพย์ พูลสวัสดิ,์ นางสาวนววรรณ
พรหมจันทร์, นางสาวณัฐนิชา สิงห์หนูดา)
“การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ/การประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวกนกพร เพชรรัตน์,
นางสาวอริศรา แก้วมณี, นางสาวกนกวรรณ
สุวรรโร, นางสาวพรไพลิน แกล้วกล้า
นางสาวเกตุอักษร ณ พัทลุง)
“การเขียนแผนธุรกิจ” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นายธนบดี วังคีร,ี นายธนากร แก้วจันทร์)
“การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-commerce)”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัล
รางวัลอืน่ ๆ

ระดับ
ให้โดย
ภาค สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอืน่ ๆ

ภาค

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 12
สงขลา

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นางสาวอรนิจ ตันโผง)
“พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวปาริตา หลีสุวรรณ, นางสาวพิมลพรรณ
รักษาพล, นางสาวลัดดา ทองนวล, นางสาวอาลียา
ศรีนวล, นายศักดิพันธ์ บุญมาก)
“ผลิตภัณฑ์ดินปลูกไตรโคเดอร์มา”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวชิดชนก แก้วกระจ่าง, นางสาวอารีรัตน์
รัตนมณี, นายเจนณรงค์ เทพทวี, นายชลธี เย็นทั่ว,
นายอิทธิพล กาเนิดอินทร์)
“ผลิตภัณฑ์เสน่หศ์ ิลป์ถิ่นสองเล”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวชรินทร์รัตน์ พิรุณ, นางสาวนวพร
ถาวรจินดา, นางสาวมัชณิชา วิใจ,
นายคมกฤต สังขกุล, นายสหชาติ ชุมทอง)
“ผลิตภัณฑ์เยลลีเ่ ชคมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้าขิง”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นางสาวธมลวรรณ แซ่โค้ว, นางสาวปฐมาวดี
ยุทธเสนีย,์ นางสาวพิมลพัทธ์ รักษาพล,
นายปณิธาน หมื่นด้วง,
นายรมย์ปวีร์ เพชรบุญวรรโณ)
“ผลิตภัณฑ์กรอบสร้างสรรค์ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผ้าทอเกาะยอ”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
(นางสาวซานูซี่ย์ ปานเจริญ, นางสาวกาญจนาพร
ถนอมชัย, นางสาวจุฑาพร ชีวะพันธุ,์
นางสาวชนากานต์ แก้วประดิษฐ์,
นางสาวธัญรดา แต้มเพ็ง)
“ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียมจากคางกุ้ง”
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นายฮาฟิ บินดุเหล็ม, นางสาวธนวรรณ แซ่โค้ว)
“การออกแบบบรรจุภัณฑ์”
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
(นายนันทวัฒน์ เซียะคง)
“เด็กดีศรีสงขลา” วันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีพทุ ธศักราช 2563

รางวัล
ระดับ
ให้โดย
รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
รางวัลอืน่ ๆ

จังหวัด เทศบาลนครสงขลา
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