
ด้านที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จ านวน 7 ไร่ 6.8 ตารางวา และในปี 
พ.ศ. 2518 ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกจ านวน 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวม
เนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อว่า “โรงเรียน ช่าง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมปีที่ 
4 เข้าเรียนวิชาแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างทอผ้า ส่วนสถานที่เรียนต้องแยกกันเรียน คือ แผนก
ช่างเย็บเสื้อผ้าใช้อาคารชั้นล่างของบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน (บริเวณวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลาในปัจจุบัน) 
  พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝึกงานทอผ้า 1 ห้อง ใน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน แล้วย้ายสถานที่เรียนทั้งสองแผนกมาอยู่รวมกัน 

พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝึกงานทอผ้า 1 หลัง 
พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา” สังกัดกองโรงเรียนการช่าง  กรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกชื่อระดับชั้น
ว่า มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน   

พ.ศ. 2492 ขยายหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 2 
ปี และระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 
3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียน รวม 5 ปี เทียบเท่าหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2499 ขยายหลักสูตรขึ้นสูงอีก 3 ปี โดยเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนและยกเลิกหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

พ.ศ. 2504 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 เป็นหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
เข้าเรียน หลักสูตร 3 ปี 

พ.ศ. 2507 ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาด้วยความร่วมมือ
จากองค์การยูนิเซฟ โดยให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอบรมครูสอนวิชาต่าง ๆ 
รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และเปิดสอนใน 4 แผนกวิชา คือ (1) แผนกผ้าและ
การตัดเย็บ (2) แผนกอาหารและโภชนาการ (3) แผนกคหกรรมศาสตร์ และ (4) แผนกศิลปหัตถกรรม 

พ.ศ. 2508 เริ่มรับนักเรียนชายเข้ามาเรียน 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา  
พ.ศ. 2518 ได้มีการขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มอีก จ านวน 4 ไร่ 1 งาน 50 

ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา  
 พ.ศ. 2519 การจัดการศึกษาใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาต่อจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
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วิชาชีพชั้นสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิค
สงขลา ซึ่งเป็นวิทยาเขต 1  

พ.ศ. 2521 เปิดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ  
พ.ศ. 2522 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 มาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา และรับโอนนักเรียนแผนกวิชาพาณิชยการจากโรงเรียนเทคนิคสงขลา วิทยาเขต 1  
พ.ศ. 2525 เปิดแผนกวิชาศิลปประยุกต์ โดยรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2527 
พ.ศ. 2527 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 4 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สาขาวิชาธุรกิจบริการ และ (4) สาขาวิชา
การบัญชี  
 พ.ศ. 2526-2532 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน 3 หลัง คือ 
อาคารเรียนส าหรับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกผ้า
และเครื่องแต่งกาย ปัจจุบันคือ อาคารเรียน 2 , 3 และอาคารเรียน 4 
 พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน 6 

พ.ศ. 2530-2532 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอ านวยการ 
 พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย จ านวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักคนงานภารโรงแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย 
จ านวน 1 หลัง และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน 
400,00 บาท ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง จ านวน 1 หลัง ซึ่งปัจจุบันได้ท าการรื้อถอนเพื่อสร้าง 
อาคาร ปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (อาคารการโรงแรม) รวมถึงในปีดังกล่าวได้ท าการ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและระบบทวิภาคี กลุ่มวิชา 
การโรงแรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมกับได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพัก
ครู แบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย จ านวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 5,695,000 บาท ต่อมาได้รับ
งบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 6 ชั้น จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
28,800,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมกันนี้ได้ท าการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ 
สาขาวิชาการตลาด 
 พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ จ านวน 8,090,000 บาท ปัจจุบันคือ 
อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

พ.ศ. 2541 ได้เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
เป็นวิทยาเขต 2 ขึ้นที่ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร จ านวน 25 ไร่ และได้จัดซื้อเพิ่มอีกจ านวน 1 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 
26 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา 
  พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร 
โดยได้รับงบประมาณ 19,790,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิง
หนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
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 พ.ศ. 2550 ได้รับอาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร 
โดยมีมูลค่าการก่อสร้าง จ านวน 815,000 บาท ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจ านวน 6,392,201.09 บาท ส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
เรียน 70 ปี  
 พ.ศ. 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้แยกตัว 
เป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
โดยมีผู้อ านวยการคนแรก คือ นายสุรพล เอี่ยมส าอางค์ 

พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 
(อาคารปฏิบัติการโรงแรม) โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 25,000,000 บาท 

พ.ศ. 2557 ได้รับเงินก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารเรียน 7) พื้นที่ใช้สอย 1,088 
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 9,094,000 บาท  

พ.ศ. 2558 ได้ท าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารเรียน 1 ) พื้นที่ใช้สอย 1,152 
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 9,990,000 บาท ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 

พ.ศ. 2560 ได้ท าการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการอาหารพร้อม พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน
จ านวน 2,067,400  บาท ด้วยเงินงบประมาณ 

 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้จัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรระบบปกติ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 5 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (2) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4) ประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 
จ านวน 4 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม 
(4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน  3 
ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาคหกรรม และ (3) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
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 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ปรัชญา 

 เปี่ยมคุณธรรม  น าวิทยา  พัฒนาอาชีพ 
 
 วิสัยทัศน์  
 “มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
     ตามความต้องการของตลาดแรงงาน” 
 

พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของ  
ตลาดแรงงาน 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
3) บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข 
6) พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
7) ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 
8) ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 

 
อัตลักษณ ์ เอกลักษณ ์

 
นักปฏิบัติมืออาชีพ เด่นบริการ ช านาญวิชาชีพ 

  
 

 เป้าประสงค์ 
 

1) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เคารพ ยึดมั่นในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ มีจิตสาธารณะ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและสามารถแข่งขันในระดับสากล 
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3) ปลูกฝังให้ผู้เรียน บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นผู้น าที่มีคุณภาพ รักความเป็นไทย 
ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) มุ่งพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 5) มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เตรียมพร้อมส าหรับรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน 
การบริหารงานของสถานศึกษา 
 
 

 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 
 1) ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมรองรับการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
 2) พัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกสาขาวิชา ให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิด
การค้าเสรีอาเซียน 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 
 

 พันธกิจ  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด การด าเนินการของสถานศึกษา 
 
   พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ 

สอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 
วัตถุประสงค์   
1. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและกระบวนการคิดของผู้เรียนตามสาขาวิชา 
2. เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มคีวามรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน  
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด 
(1) ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
(2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพอยู่ในระดับดี 
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กลยุทธ์  2 เสริมสร้างแรงจงูใจเพื่อกระตุน้การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตามสมรรถนะอาชีพ 
ตัวชี้วัด 

(1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 
ของผู้เรียนทั้งหมด 

กลยุทธ์ 3  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ตัวชีว้ัด 

(1) ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
(2) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ทั ก ษ ะ ผู้ เ รี ย น ด้ า น

ภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
ตัวชี้วัด 

(1) ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถานประกอบการ 

(2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ด ี
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัย 

เป้าประสงค ์
(1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความคิด

สร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด 

(1) จ านวนเทคนิคการสอนของครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 5 วิธีต่อ 1 วิชา 
กลยุทธ์ที ่6 บริการให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัด 
(1) ระดับความมพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้เทคโนโลย ี
(2) จ านวนเครื่องมือและเทคโนโลยีต่อจ านวนผู้เรียน 
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 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการภายในองค์กรเชื่อมโยงกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

           เป้าประสงค ์
(1) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(2) บุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3) บุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งในและนอกองค์กร 
(4) บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
(1) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยู่ใน 

ระดับดี 
(2) บุคลากรขอมีเลื่อนวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 100 % 
(3) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการท างานอยู่ในระดับดี 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์

(1) ระบบสารสนเทศด้วยการใหบ้ริการ 
(2) งานหรือฝ่ายท างานเช่ือมโยงอย่างมีระบบ 
(3) ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

ตัวชี้วัด 
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการให้บริการอยู่ในระดับด ี
(2) งานหรือฝ่ายสามารถท างานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค ์

(1) ระบบบริหารงานประกันคุณภาพมีกระบวนการบริหารและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัด 
(1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมิน

ภายนอกและมาตรฐาน APACC 
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 พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ใหเ้พียงพอและเอื้อต่อ

การจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขอนามัย เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงการพื้นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์  
(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
(2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ตัวชี้วัด  
(1) ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป  
(2) จ านวนครั้งของอุบัติเหตุจากการใช้บริการงานอาคารสถานที่เท่ากับ0  

 
 พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการงบประมาณ 
2. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค ์
(1) การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

       ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(2) การรายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณเป็นไปตาม

กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ปฏิบัตงิานอย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค ์

(1) พัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ 
   ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละบุคลากรที่รับผิดชอบกับการบริหารจัดการงบประมาณ
ได้รับการพัฒนาในสายงานที่ปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการงบประมาณ 
   เป้าประสงค ์

(1) ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ 
       ตัวชี้วัด 

(1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

 
  พันธกิจที ่5 พัฒนาผู้เรยีนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านการเป็นคนเก่ง และคนดี 
2. เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตอาสา พร้อมที่จะให้บริการ และรับใช้สังคมยกระดับ คณุภาพ

ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรยีนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

   เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมี

ความสุข 
            ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80% 
           แผนงาน 

(1) แผนพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน ดูแลผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ 

      เป้าประสงค ์
(1) ลดปริมาณการออกกลางคันของผู้เรียน 

     ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลง เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา 
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 

เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ตัวชี้วัด 
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับสวัสดิการจากสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักใหผู้้เรียนมีจิตอาสา พรอ้มที่จะให้บรกิาร และรับ 
ใช้สังคม 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีจิตอาสา พร้อมที่จะให้บริการ และรับใช้สังคม 
ตัวชี้วัด 

(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ 5 เพิม่ศักยภาพของครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนด้านธุรกิจและ

การเป็นผู้ประกอบการ 
              เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต 
               ตัวชี้วัด 

(1) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

        
 พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้ทันสมัย 
2. เพื่อจัดท าระบบบริการข้อมูลสารสนเทศไปสู่ Big Data 
3. เพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการบรหิารจัดการ 

สถานศึกษา 
เป้าประสงค ์

(1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่พร้อม และมคีวาม
สมบูรณ ์

(2) มีระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามสิทธิ์และระดับ
ความส าคัญ 

(3) มีครุภัณฑ์เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสทิธิภาพสูง 
ตัวชี้วัด 

(1) ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจ
ต่อระบบบริการ 

(2) ข้อมูลสารสนเทศทุก ๆด้านมคีวามพร้อมในการให้บริการผ่านระบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(3) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ พร้อมรับรองผู้ใช้บริการ
จ านวนมาก 
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  พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน สร้างงาน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
(1) ขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการหรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ เกาหลี มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
(2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ตัวชี้วัด 

(1) จ านวนสถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศในการร่วมพัฒนาจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น  

(2) ร้อยละของความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ร่วมจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมภาพลักษณ์สถานศึกษาในการเป็นผู้น าวิชาชีพและพัฒนาให ้
ประชาชนสร้างงาน สร้างรายได้ 
เป้าประสงค ์

(1) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยฯ น าความรู้
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการ

และวิชาชีพในระดับดี 
 

 พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนบัสนนุ งานวิจยั  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ์ละโครงงานวทิยาศาสตร ์
เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษาจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

และโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อเผยแพร่งานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่การ

ประกอบธุรกิจ 
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กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ด้านงานวิจัย นวตักรรม และ 
สิ่งประดิษฐ์ ต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 
เป้าประสงค ์

(1) ครู นักเรียน นกัศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาสตร์
และงานวิจัย 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
(2) ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์วิจัย 
(3) ร้อยละของจ านวนครูที่มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อป ี
(4) จ านวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
(5) ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
(6) ร้อยละของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
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 ที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ 
 
     ที่ตั้ง 74 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000 
     โทรศัพท ์ 0-7431-1202 , 0-7431-3080   
     โทรสาร 0-7431-3512   
     E-mail   songkhla03@vec.gmail.go.th 
     Website www.songkhlavc.ac.th 
  

 
 
 

 สิ่งสักการะประจ าวิทยาลัย  ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระพุทธรูปอูท่อง 
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีรานะ หน้าตัก
กว้าง 32 นิ้ว สูง 45 นิ้ว พระชงฆ์ขวาซ้อนเหนือ 
พระชงฆ์ซ้ายกับทั้งแสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์
ซ้าย วางหงายบนพระเพลาและพระหัตถ์ขวา
คว่ าบนพระชานุขวา 

 

ต้นตะแบก 
เป็นต้นไม้ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ใบเดี่ยว ออก
ตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยใบอ่อนสีแดงมีขน
สั้นอ่อนนุ่มปกคลุม ใบแก่ขนจะหลุดหายไป แผ่น
ใบ รูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบเป็นติ่ง
แหลม โคนสอบ ดอกสีม่ ว งอมชมพูต่ อมา
เปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเกือบขาว ออกรวมกันเป็น
ช่อตามปลายกิ่ง 
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 ตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม  
 บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง  
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา  
 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ าเลิศแห่งปัญญา  
 ดอกบัวที่บานพ้นน้ า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา  
 กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา  
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
   หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  
 เส้นโค้งโดยรอบ มีอกัษร “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา” ทั้งภาษาไทยและภาษา องักฤษ  

  ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความล้ าเลิศ
ทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญาที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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 ผลงานและความภาคภูมิใจ 
 
 ผลงานและความภาคภูมิใจที่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้รับ 
จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ดังนี ้
 
ล าดับ 

ที ่
รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

1 
 
 

 
 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๔ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร เปลือกส้มโออบกรอบ
รสปลาหมึก "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

นางสาวณัฐกานต์  เหมทานนท ์ 
นางสาวนันท์นภัส  พชระธนเสฏฐ ์
นางสาวภานุชนารถ  พฤกษศร ี
นางสาวรักษิณา  สืบศิลปะ 
นางสาวสุชาวลี  สนธิพิพัฒน ์
 
 

นางสาวชลิดา  เส้งวุ่น  
นางสาวป่ินฤทัย  แผ่เต็ม 
นางสาวสุภาพร  รัตนเกตุ 
นายรชต  รัตนวิบูลย์ 
นายวีรเดช  มณีพงศ์ 
 

2 รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ
เหรียญทอง ประเภทที่ ๘
สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์
สารควบคุมการเจริญเติบโต
ส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้
ดอกประเภทหัว "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

นางสาวจุฑามาศ จันทะคร 
นางสาวดวงกมล สังข์แก้ว 
นางสาวปฏิญญา แก้วมณ ี
นางสาวเพชรลดา เพ็ชรสว่าง 
นางสาวเมษณี  สุดทุ่ม 
 

นางจารุภา  ทองนุ้ย 
นางพรรณรัตน์  รอดคล้าย 
นางรัญญา  เพง็จันทร์ 
นางสุพัตรา  เพ็ชรมณ ี
นายสราวุธ  จินดาเพ็ชร 
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ล าดับ 
ที ่

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

3 
 
 

 
 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์โคมแขวน
สร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือ
กอและผ้าทอเกาะยอ "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นางสาวสิริวรางค์  มากยอด 
นายกิจฐณัฐ  นวลปาน 
นายศุภกร  เอกอุร ุ
นางสาวมัลลิกา  สิริสทุธิ ์
นางสาวเมษนี  สุดทุ่ม 
 
 

นางจารุภา  ทองนุ้ย 
นางสาวเกศจิรา  อินทภูม ิ
นางสาวขันสวาท  หินเธาว ์
นายอภิพงษ์  วงศ์เกียรติกุล 
นายรุจพนธ์  หนิมพานิช 
 

4 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๔ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุก 
กึ่งส าเร็จรูป Jelly Beat "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และการแขง่ขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

นางสาวบงกช  ประสิทธิ์ศรีวงศ์ 
นางสาวประภัสสร  กันยาเทพ 
นางสาวรุ่งอันดา  วงศ์ต้ันหิน 
นางสาวชลพรรณ  อุตตมปรากรม 
นางสาวช่อผกา  ล้ าเลิศ 
 

นางรัญญา  เพง็จันทร์ 
นางละอองดาว  เสนะพันธุ์ 
นางสาวฐิติมา  ชัยพรมเขียว 
นางสาวยลพัชร์  บุญสว่าง 
นายบัญชา  พุทธวาศร ี
 

5 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 
ประเภทที่ ๑๐การประกวดองค์
ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยน
วัตกรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Kolae 
Boat Pattern and Ko Yo 
Textile Designed Picture 
Frame "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา"การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

นางสาวธนวรรณ  แซ่โค้ว 
นางสาวปฐมาวดี  ยุทธเสนีย ์
นางสาวพิมลพัทธ์  รักษาพล 
นายปณิธาน  หมื่นด้วง 
นายรมย์ปวีร์  เพชรบุญวรรโณ 

นางจารุภา  ทองนุ้ย 
นางสาวเกศจิรา  อินทภูม ิ
นางสาวขันสวาท  หินเธาว ์
นายอภพิงษ ์ วงศ์เกียรติกุล 
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ล าดับ 
ที ่

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

6 
 
 

 
 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๕ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ผลิตภภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ ถิ่น
สองเล "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคใต้           
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นางสาวชิดชนก  แก้วกระจ่าง 
นางสาวอารีรัตน์  รัตนมณ ี
นายเจนณรงค์  เทพทว ี
นายชลธี  เย็นทั่ว 
นายอิทธิพล  ก าเนิดอินทร์ 
 

นางกรรณิการ์  ชุติมาศ 
นางกฤษณา  คุณอเนก 
นางชลลดา  ชลหิรัญ 
นางยุพิน  กิติโกระ 
นางสาวสุดา  แก้วนพรัตน ์
 

7 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองประเภทที่ ๔สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารขนม
ทองม้วนจากแป้งข้าวสิน
เหล็กเสริมธญัพืช"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาววรัญญา  งามด ี
นางสาววิลาสินี  เดชาวงศ์ 
นางสาวอารยา  แสงทอง 
นายสิทธินนท์  เพ็ชรมณี 
 

นางสาวขั้นสวาท  หินเธาว์ 
นางสาวฐิติมา  ชัยพรมเขียว 
นางสาวป่ินฤทัย  แผ่เต็ม 
นางสาวพิมพ์ธีรา  เศวตธรรมรังส ี
นายสราวุธ  จินดาเพ็ชร 

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงินประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เยลลี่
เชคมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
น้ าขิง "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

นายคมกฤต  สังขกุล 
นายสหชาติ  ชุมทอง 
นางสาวชรินทร์รัตน์  พิรุณ 
นางสาวนวพร  ถาวรจินดา 
นางสาวมัชณิชา  วิใจ 

นางชลลดา  ชลหิรัญ 
นางเตือนตา  แสงมณ ี
นางสาวณัชสญา  อุไรรัตน ์
นางสาวปฏิญญา  ราชโรจน ์
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ล าดับ 
ที ่

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

9 
 
 

 
 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๕ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
กรอบสร้างสรรค์ลวดลายเรือ
กอและผสมผสานผ้าทอเกาะ
ยอ "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา"การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

นายคมกฤต  สังขกุล 
นายสหชาติ  ชุมทอง 
นางสาวชรินทร์รัตน์  พิรุณ 
นางสาวนวพร  ถาวรจินดา 
นางสาวมัชณิชา  วิใจ 

นางจารุภา  ทองนุ้ย 
นางสาวเกศจิรา  อินทภูม ิ
นางสาวขันสวาท  หินเธาว์ 
นายอภิพงษ์  วงศ์เกียรติกุล 
 

10 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
เงิน ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ดินปลูกไตรโคเดอร์มา "สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวอาลียา  ศรีนวล 
นายศักด์ิพันธ์  บุญมาก 
นางสาวปาริตา  หลสีุวรรณ 
นางสาวพิมลพรรณ  รกัษาพล 
นางสาวลัดดา  ทองนวล 
 

นางละอองดาว  เสนะพันธ์ุ 
นางสาวณัชสญา  อุไรรัตน ์
นางสาวยลพัชร์  บุญสว่าง 
 

11 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๑๐ 
การประกวดองค์ความรู้การ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ
Fortified Cereal Sinlek 
Rice Crispy Crepe "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

MissWilasinee Dechawong 
MissAraya  Saengtong 
Mr.Sittinon  Petmanee 
MissNapatsorn  Kaewkun 
MissWaranya  Ngamdi 
 

นางสาวขันสวาท  หินเธาว์ 
นางสาวป่ินฤทัย  แผ่เต็ม 
นางสาวพิมพ์ธีรา  เศวตธรรมรังส ี
นายสราวุธ  จินดาเพ็ชร 
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ล าดับ 
ที ่

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

12 
 
 

 
 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๔สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียม
จากคางกุ้ง "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวซานซี่ย์  ปานเจริญ 
นางสาวรัญรดา  แต้มเพ็ง 
นางสาวกาญจนาพร  ถนอมชัย 
นางสาวจุทาพร  ชีวะพันธุ ์
นางสาวชนากานต์  แก้วประดิษฐ ์
 

นางจิราภรณ์  พันธ์ุอ าไพ 
นางอรอนงค์  ศิลป์สาย 
นายชาคริต  จันทชาติ 
นายสราวุธ  จินดาเพ็ชร 
 

13 รางวัลชนะเลิศ ทักษะ 
การน าเสนอขายสินค้า   
The Marketing Challenge 
ระดับชาติ ครั้งที่ 29  
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวปฐมวรรณ วงค์วาล 
นางสาวธรพร ไขวขวัญ 
นางสาวณัฎนรี อินตะโสม 
 

นางสาวนัศรีน ดลระหมาน 
นายพศวีร์ ภูริมงคลธนัตถ ์
นางสาวดาราทิพย์ ระก าทอง 
นางสาวณิชชา กองเงิน 
นางทรงศรี สิทธิชัย 
นางยศรินทร์ คงแก้ว 
นางพีฤดา กาญจนไพโรจน ์

14 รางวัลเหรียญเงิน เข้าร่วม
โครงการ “Thailand New 
Gen Inventors Award     
(I – New Gen Award 2020)” 
เรื่อง เข็มกลัดลายศิลป์   ลูก
ยางพาราพื้นถิ่นปักษ์ใต้ระดับ
จังหวัด ปีการศึกษา2562 

นางสาววรัญญา บุญนิจันทร ์
นางสาวดวงกมล ปล้องใหม ่
นายกฤษฎา เริ่มสกุล 
นางสาวศุรวีร์ ศรีสุวรรณ 
นายกัลยวรรธน์ หนูหีด 

นางสาวนัศรีน ดลระหมาน 
นายพศวีรย์ ภูริมงคลธนัตถ ์
นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย 
นางชลลดา ชลหิรัญ 
นางโณเรีย สอเหรบ 

15 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
แกะสลักผลไม ้ผสานงาน
ใบตอง ดอกไม้สดครั้งที่ 21 
ระดับสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวชลีลักษณ์ นุ้ยหน ู
นายกริตย์ธชา รักคง 
นายมหรรณพ อินทสโร 
นายนันทวัฒน์ เชียะคง 

นางสาวสุดา แก้วนพรัตน์ 
นายรชต รัตนวิบูลย ์
นางยุพิน กิติโกระ 
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ล าดับ 
ที ่

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

16 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ ๖ 
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว 
อุปกรณ์ป้องกันเตารีดไหม้ 
"สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

นายยศพนธ์  คงประโชติ 
นางสาวกนกพร  เพชรรัตน์ 
นายกิตติคุณ  ประพันธ์บัณฑิต 
นายขจรเดช  พรมวัตร 
นายยศกร  สงสีอินทร ์
 

นางสาวขันสวาท  หินเธาว์ 
นางสาวสิริพร  พูลเกิด 
นางสุวิมล  สุวรรณรัศม ี
นายราชพงศ์  ทองราช 
นายศราวุฒิ  นาสิทธิ ์
 

17 รางวัลชมเชย 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์   โคมไฟ
ตั้งโต๊ะสืบสานวัฒนธรรม
การละเล่นไทย  ประเภท 5  
ด้านหัตถศิลป ์
 

นายสาธร  ศรีจรัส 
นางสาวอัครมณี  อ่อนแก้ว 
นายธวัชชัย  อุปถัมภ ์  
นางสาวปฐมาวดี  ยุทธเสนีย ์
นายศุภกร  เอกอุร ุ
นายธนธรณ์  ค ามณี 
นางสาวฐิลาภรณ์  ยอดขุนจันทร ์
นายนรพิชญ์  พงษ์สุวรรณ 
นางสาวมัลลิกา   สิรสิุทธ ์

นางจารุภา   ทองนุ้ย 
นายอภิพงษ์   วงศ์เกียรติกุล 
นางสาวเกศจิรา  อินทภูมิ  
นายรุจพนธ์  หนิมพานิช 
นางรัญญา   เพ็งจันทร์ 

18 รองชนะเลิศอันดับ2     การ
แข่งขันทักษะการออกแบบ 2 
D Animation (อเมซิ่งเที่ยวไทย 
สไตล์อาชีวะ)  
ประเภททักษะพื้นฐาน
ศิลปกรรม 

นายปัณณวัชญ์  ตราทองค า   
นางสาวลักษมี พลาจันทร ์

นายอภิพงษ์  วงศ์เกียรติกุล  
นางสาวเกศจิรา   อินทภูม ิ 
นางจารุภา   ทองนุ้ย 

19 รางวัล  ชมเชย  ของ  บริษทั 
ทีวีบูรพา จ ากัด ผู้ผลิต
รายการกบนอกกะลา 
ประเภท   ภาพยนตร์สั้น 

นายคัมภ์เพชร  ค าม ี
นายอานนท์  ราชมา 
นายอภิราม ตุลาธนธ์ 
นายวาทินาตร์  แต้ตระกูล 
นางสาวนันทิยา  ศรีรัตน ์
นายรมปวีร์  เพชรบุญสุวรรโณ 
นางสาวกุลสินี  ไหมพรหม 
นายปัณณวัชญ์  ตราทองค า 

นางสาวเกศจิรา   อินทภูม ิ 
นายรุจพนธ์   หนิมพานิช 
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ล าดับ 
ที ่
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20 รางวัลเหรียญทองแดงรางวัล
สิ่งประดิษฐ์  โคมไฟกรงนก
สืบสานสร้างสรรค์ด้วย
ลวดลายเรือกอและ 
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่น
ใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
 

นายปัณกร  สทุธิโมกข์  
นายวิธวินท์  หงษ์สกุล 
นายวัชรวีร์  เดชภูมิ  
นายชนวีร์  พันธุรัตน ์
นายพีรพัฒน์  สุวรรณโชติ 
นางสาวสุจิตรา ใจดี 
นางสาวนัยนา  มะเนาะ  
นายหัสนัย  อนิริสพงศ ์
นางสาวมัลลิกา  สิริสทุธิ ์  
นางสาวกมลวรรณ  สาโรจน ์

นายจิโรภาส  ชุติมาศ 
นางสาวเกศจิรา  อินทภูม ิ
นางสาวขันสวาท  หินเธาว์ 
 

21 รางวัลชมเชย การจัดน าเที่ยว 
”สุดยอดมัคคุเทศก์” 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวบุณยานุช เพชรรักษ ์ นายไตรเทพ  จันทะวงศ ์

22 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันทักษะบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

นางสาวจิราพัชร ยอดแก้ว 
นางสาวกาญจอนงค์ โอระพันธ์ 
นางสาวภริดา นวลแผลง 

นางสาวภิชญาพร สาดรินทร ์

23 รางวัลชมเชย ทักษะการ
น าเสนอรายการน าเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

นางสาวปนิดา โยงราช 
นางสาวณัฐธินันท์ ธรรมรัตนฤกษ์ 

นายเพลิน ค าม ี

24 รางวัลชนะเลิศ การผสม
เครื่องดื่ม Bartender Flair 
Bartender/ Classic 
Bartender ระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวเบญจนาศ ไชยสวัสด ์
นายปริวัตร อ่อนนวล 

นางสาวนฤวรรณ รัตนะรัต 

25 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบและ
ประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวตะวัน พุทธชาด 
นางสาวกรกนก ใบพัดแก้ว 

นายวีรเดช มณีพงศ ์
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26 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวณัฐนิชา สิงห์หนูด า 
นางสาวนลินทิพย์ พูลสวัสดิ ์
นางสาวนววรรณ พรหมจันทร ์

นายชาคริต จันทชาติ 

27 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันฝีมอืแรงงาน
แห่งชาติครั้งที่ 28ระดับภาค 
กลุ่มสาขา ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกรกนก ใบพัดแก้ว 
นางสาวตะวัน พุทธชาติ 

นายวีรเดช มณีพงศ ์
นายชาคริต จันทชาติ 

29 รางวัลชมเชย 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึก
สร้างสรรค์สืบสานศิลปะไทย  
ประเภท 5 ด้านหัตถศิลป ์

นายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์  
นางสาวณัฐนรี คงพันธ์   
นางสาวนุสรา  ปาชะโน  
นางสาวธนวรรณ  แซ่โค้ว  
นายกิจฐณัฐ  นวลปาน 
นางสาววณิชญา  มณีประวัติ
นายวีระเทพ พุทธวาศร ี
นางสาวสุชานาฎ  มรกต 
นางสาวเมษนี  สุดทุ่ม  
นางสาวพิมลพัทธ์  รักษาพล 

นางจารุภา    ทองนุ้ย  
นายอภิพงษ์   วงศ์เกียรติกุล     
นางสาวเกศจิรา   อินทภูม ิ    
นางสาวอุษา    บินหรีม    
นางรัญญา     เพ็งจันทร์       

30 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 
การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวธนวรรณ  แซ่โค้ว 
นายฮาฟี  บินดุเหล็ม 

นางสาวเกศจิรา   อินทภูม ิ    
 

31 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบ
เครื่องประดับ ระดับภาคใต้ 

นายจตุรงค์  สนิทมัจโร นายอภิพงษ์   วงศ์เกียรติกุล     
 

32 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะ Marketing 
Challenge ระดับชาติ 

นางสาวณัฎนรี  อินตะโสม 
นางสาวธนพร  ไขวขวัญ 
นางสาวปฐมวรรณ  วงค์วาล 

นางณิชชา  กองเงิน 

 
 
 
 
 
 
 


