
ด้านท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

� ประวัติจังหวัดสงขลา 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดต้ังขึ้นบนเน้ือที่ราชพัสดุ จํานวน 7 ไร่ 6.8 ตารางวา และในปี พ.ศ. 
2518 ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ิมอีกจํานวน 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวมเน้ือที่
ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีช่ือว่า “โรงเรียน ช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 เข้า
เรียนวิชาแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างทอผ้า ส่วนสถานที่เรียนต้องแยกกันเรียน คือ แผนกช่างเย็บ
เสื้อผ้าใช้อาคารชั้นล่างของบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน (บริเวณวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลาในปัจจุบัน) 
  พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝึกงานทอผ้า 1 ห้อง ใน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ต้ังอยู่ปัจจุบัน แล้วย้ายสถานที่เรียนทั้งสองแผนกมาอยู่รวมกัน 

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

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกช่ือระดับช้ัน
ว่า มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน   

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

พ.ศ. 2499 ขยายหลักสูตรขึ้นสูงอีก 3 ปี โดยเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง รับผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนและยกเลิกหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

พ.ศ. 2504 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 เป็นหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 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 ได้มีการขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ิมอีก จํานวน 4 ไร่ 1 งาน 50 

ตารางวา รวมเน้ือที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา  
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 พ.ศ. 2519 การจัดการศึกษาใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
รับผู้สําเร็จการศึกษาต่อจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง 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 ช้ัน จํานวน 3 หลัง คือ 
อาคารเรียนสําหรับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย ปัจจุบันคือ อาคารเรียน 2 , 3 และอาคารเรียน 4 
 พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน 6 

พ.ศ. 2530-2532 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอํานวยการ 
 พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย จํานวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักคนงานภารโรงแบบแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย 
จํานวน 1 หลัง และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จํานวน 
400,00 บาท ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง จํานวน 1 หลัง ซึ่งปัจจุบันได้ทําการรื้อถอนเพื่อสร้าง 
อาคาร ปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (อาคารการโรงแรม) รวมถึงในปีดังกล่าวได้ทําการ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและระบบทวิภาคี กลุ่มวิชา 
การโรงแรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมกับได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพัก
ครู แบบแฟลต 4 ช้ัน 14 หน่วย จํานวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 5,695,000 บาท ต่อมาได้รับ
งบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 6 ช้ัน จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 
28,800,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมกันน้ีได้ทําการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ภาคสมทบ 
สาขาวิชาการตลาด 
 พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ จํานวน 8,090,000 บาท ปัจจุบันคือ 
อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

พ.ศ. 2541 ได้เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
เป็นวิทยาเขต 2 ขึ้นที่ตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร จํานวน 25 ไร่ และได้จัดซื้อเพ่ิมอีกจํานวน 1 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 
26 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา 
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  พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร 
โดยได้รับงบประมาณ 19,790,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิง
หนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
 พ.ศ. 2550 ได้รับอาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร 
โดยมีมูลค่าการก่อสร้าง จํานวน 815,000 บาท ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจํานวน 6,392,201.09 บาท สําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
เรียน 70 ปี  
 พ.ศ. 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้แยกตัว 
เป็นวิทยาลัยจัดต้ังใหม่ โดยใช้ช่ือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
โดยมีผู้อํานวยการคนแรก คือ นายสุรพล เอ่ียมสําอางค์ 

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

พ.ศ. 2557 ได้รับเงินก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารเรียน 7) พ้ืนที่ใช้สอย 1,088 
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินจํานวน 9,094,000 บาท  

พ.ศ. 2558 ได้ทําการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารเรียน 1 ) พ้ืนที่ใช้สอย 1,152 
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินจํานวน 9,990,000 บาท ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 

พ.ศ. 2560 ได้ทําการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการอาหารพร้อม พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน
จํานวน 2,067,400  บาท ด้วยเงินงบประมาณ 

 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้จัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรระบบปกติ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 5 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (2) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4) ประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง 
จํานวน 4 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม 
(4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน  3 
ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาคหกรรม และ (3) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
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� ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

 เป่ียมคุณธรรม  นําวิทยา  พัฒนาอาชีพ 
 
 วิสัยทัศน์  
 “มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
     ตามความต้องการของตลาดแรงงาน” 
 

พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน

ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของ  
ตลาดแรงงาน 

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

ยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 
 

อัตลักษณ ์ เอกลักษณ ์
 

นักปฏิบัติมืออาชีพ เด่นบริการ ชํานาญวิชาชีพ 
  

 

� เป้าประสงค์ 
1) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เคารพ ยึดมั่นในชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ มีจิตสาธารณะ โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
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ดํารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและสามารถแข่งขันในระดับสากล 

3) ปลูกฝังให้ผู้เรียน บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นผู้นําที่มีคุณภาพ รักความเป็นไทย 
ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

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

� พันธกิจ  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด การดําเนินการของสถานศึกษา 

   พนัธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ 
สอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 
วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและกระบวนการคิดของผู้เรียนตามสาขาวิชา 
2. เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มคีวามรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน  
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด 
(1) ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
(2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพอยู่ในระดับดี 

 
กลยุทธ์  2 เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เป้าประสงค ์
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(1) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตามสมรรถนะอาชีพ 
ตัวชี้วัด 

(1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 
ของผู้เรียนทั้งหมด 

กลยุทธ์ 3  ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด 

(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 สอดแทรกคุณลกัษณะอันพึงประสงคใ์ห้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนด 
ตัวชี้วัด 

(1) ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
จากสถานประกอบการ 

(2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี 
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคนคิการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัย 

เป้าประสงค ์
(1) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความคิด

สร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด 

(1) จํานวนเทคนิคการสอนของครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 5 วิธีต่อ 1 วิชา 
กลยุทธ์ที่ 6 บริการใหผู้้เรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัด 
(1) ระดับความมพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้เทคโนโลยี 
(2) จํานวนเครื่องมือและเทคโนโลยีต่อจํานวนผู้เรียน 

 
 พนัธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการภายในองค์กรเช่ือมโยงกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ือยกระดับการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

           เป้าประสงค ์
(1) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(2) บุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(3) บุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งในและนอกองค์กร 
(4) บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
(1) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยู่ใน 

ระดับดี 
(2) บุคลากรขอมีเลื่อนวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 100 % 
(3) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการทํางานอยู่ในระดับดี 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์

(1) ระบบสารสนเทศด้วยการใหบ้ริการ 
(2) งานหรือฝ่ายทํางานเช่ือมโยงอย่างมีระบบ 
(3) ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

ตัวชี้วัด 
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการให้บริการอยู่ในระดับดี 
(2) งานหรือฝ่ายสามารถทํางานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค ์

(1) ระบบบริหารงานประกันคุณภาพมีกระบวนการบริหารและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัด 
(1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมิน

ภายนอกและมาตรฐาน APACC 
 
 พนัธกิจที่ 3 บริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ใหเ้พียงพอและเอ้ือต่อ

การจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขอนามัย เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาโครงการพืน้ฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
เป้าประสงค์  

(1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ  
(2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ตัวชี้วัด  
(1) ผู้เรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป  
(2) จํานวนครั้งของอุบัติเหตุจากการใช้บริการงานอาคารสถานที่เท่ากับ0  

 
 พนัธกิจที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการงบประมาณ 
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชนส์ูงสุด 

เป้าประสงค ์
(1) การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสทิธิภาพและคุ้มค่า 

       ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(2) การรายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณเป็นไปตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด  
กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ปฏิบัติงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค ์

(1) พัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ 
   ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละบุคลากรที่รับผิดชอบกับการบริหารจัดการงบประมาณ
ได้รับการพัฒนาในสายงานที่ปฏิบัติ 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบรหิารการจัดการงบประมาณ 

   เป้าประสงค ์
(1) ส่งเสริมใหม้ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ 

       ตัวชี้วัด 
(1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ

งบประมาณ 
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  พนัธกิจที ่5 พัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านการเป็นคนเก่ง และคนดี 
2. เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมจีิตอาสา พร้อมที่จะให้บริการ และรับใช้สังคมยกระดับ คณุภาพ

ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรยีนใหเ้ปน็คนเก่ง คนดี และมีความสุข 

   เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมี

ความสุข 
            ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80% 
           แผนงาน 

(1) แผนพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมคีวามสุข 
กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริม สนบัสนุน ดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

      เป้าประสงค ์
(1) ลดปริมาณการออกกลางคันของผู้เรียน 

     ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา 
     กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 

เป้าประสงค ์
(1) ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ตัวชี้วัด 
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับสวัสดิการจากสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักใหผู้้เรียนมีจิตอาสา พรอ้มที่จะให้บรกิาร และรับ 
ใช้สังคม 
เป้าประสงค ์

(1) ผู้เรียนมีจิตอาสา พร้อมที่จะให้บริการ และรับใช้สังคม 
ตัวชี้วัด 

(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ 5 เพิม่ศักยภาพของครูบคุลากรทางการศึกษาและผู้เรียนด้านธุรกิจและ

การเปน็ผูป้ระกอบการ 
              เป้าประสงค ์
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(1) ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต 
               ตัวชี้วัด 

(1) จํานวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

        
 พนัธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้ทันสมัย 
2. เพ่ือจัดทําระบบบริการข้อมูลสารสนเทศไปสู่ Big Data 
3. เพ่ือยกระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการบรหิารจัดการ 

สถานศึกษา 
เป้าประสงค ์

(1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่พร้อม และมคีวาม
สมบูรณ ์

(2) มีระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามสิทธ์ิและระดับ
ความสําคัญ 

(3) มีครุภัณฑ์เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสทิธิภาพสูง 
ตัวชี้วัด 

(1) ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจ
ต่อระบบบริการ 

(2) ข้อมูลสารสนเทศทุก ๆด้านมคีวามพร้อมในการให้บริการผ่านระบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(3) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ พร้อมรับรองผู้ใช้บริการ
จํานวนมาก 

 
  พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน สร้างงาน สร้างรายได้ ที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
(1) ขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการหรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ เกาหลี มาเลเซยี  อินโดนีเซีย 
(2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
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ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนสถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งใน

และต่างประเทศในการร่วมพัฒนาจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
(2) ร้อยละของความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีร่วมจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมภาพลกัษณ์สถานศึกษาในการเป็นผู้นาํวิชาชีพและพัฒนาให ้

ประชาชนสรา้งงาน สร้างรายได้ 
เป้าประสงค ์

(1) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยผู้เช่ียวชาญของวิทยาลัยฯ นําความรู้
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการ

และวิชาชีพในระดับดี 
 

 พนัธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนบัสนนุ งานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร ์
เพื่อต่อยอดสูชุ่มชนและธุรกิจ  
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและนักเรียน นักศึกษาจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

และโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่การ

ประกอบธุรกิจ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และ 

สิ่งประดิษฐ์ ต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 
เป้าประสงค ์

(1) ครู นักเรียน นักศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาสตร์
และงานวิจัย 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของจํานวนครูที่ได้รับส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
(2) ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์วิจัย 
(3) ร้อยละของจํานวนครูที่มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ช้ินต่อปี 
(4) จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
(5) ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
(6) ร้อยละของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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� ท่ีตั้งและช่องทางการติดต่อ 
 
     ที่ต้ัง 74 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง 

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 
  

 
 

� สิ่งสักการะประจําวิทยาลยัฯ � ต้นไม้ประจําวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระพุทธรูปอู่ทอง 
เป็นพระพุทธรูปประทับน่ังแบบวีรานะ หน้าตัก
กว้าง 32 น้ิว สูง 45 น้ิว พระชงฆ์ขวาซ้อนเหนือ 
พระชงฆ์ซ้ายกับทั้งแสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์
ซ้าย วางหงายบนพระเพลาและพระหัตถ์ขวา
ควํ่าบนพระชานุขวา 

 

ต้นตะแบก 
เป็นต้นไม้ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ใบเด่ียว ออก
ตรงข้ามหรือเย้ืองกันเล็กน้อยใบอ่อนสีแดงมีขน
สั้นอ่อนนุ่มปกคลุม ใบแก่ขนจะหลุดหายไป แผ่น
ใบ รูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบเป็นต่ิง
แหลม  โคนสอบ  ดอกสีม่ ว งอมชมพู ต่อมา
เปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเกือบขาว ออกรวมกันเป็น
ช่อตามปลายก่ิง 
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� ตราสัญลักษณ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสญัลักษณ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
o เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม  
o บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง  
o ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา  
o ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ําเลิศแห่งปัญญา  
o ดอกบัวที่บานพ้นนํ้า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา  
o กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา  
o อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 

หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  
o เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ  
o ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความล้ํา

เลิศทางปัญญา ต้ังอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 
ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญาที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง 
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� ผลงานและความภาคภูมิใจ 
 ผลงานและความภาคภูมิใจที่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้รับ 
จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ดังน้ี 
 
ลําดับ 
ที่ 

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

1 
 
 

 
 

ไม่ได้รับรางวัล ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพ”เครื่องฟ้ืนฟูสภาพสี
พลาสติก"สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นายธีรพงษ์ พรชัยพิสุทธิ  
นายฐิติศักด์ิ มโนกิจอุดม  
นายก้องนภักด์ิ พรประสิทธ์ิ  
นางสาวเนตรนภิส สุวรรณรัตน์  
นางสาวทรรศน์มน รัตนมา  
นางสาวสุธาสินี เสาร์ไชย 
 

นายราชพงศ์ ทองราช  
นางสุวิมล สุวรรณรัศม ี
นายพิเชษฐ์ ขุนบํารุง  
นายศราวุฒิ นาสิทธ์ิ  
นางสาวขันสวาท หินเธาว์  

2 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผลิตภัณฑ์เบคอนเทียม"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 

นางสาวณัฐธิดา ตันชะโร  
นางสาวนิลยา มิ่งสัมพรางค์  
นางสาวณัฐกานต์ เหมทานนท์  
นางสาวภานุชนารถ พฤกษศรี  
นายพิชญ ุตม์ สวุรรณวิภากร  
นางสาววิมลพรรณ เทพคง  
นายสุภกฤษ โฉมทอง  
นายคฑาวุฒิ จุฑาทิพรัตน์ 
นายยศกร เก้ือก่อยอด  
นายราเวินไดลัน อาร์เนสัน 

นายวีรเดช มณีพงศ์  
นายรชต รัตนวิบูลย์ 
นางสาวชลิดา เส้งวุ่น  
นางสาวป่ินฤทัย แผ่เต็ม  
นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังสี 
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ลําดับ 
ที่ 

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

3 
 
 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 
4 สิ่งประดิษฐด้์านผลิตภัณฑ์
อาหารนํ้าปลาหวาน
ปราศจากนํ้าตาล 
ก่ึงสําเร็จรูปชนิดผง"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม ่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาวจิราภรณ์ ทองเสนอ  
นางสาวญาดานันท์ ดําคง 
นางสาวปานเลขา ชาตรี  
นางสาวสุวิมล รัตนะมณี  
นางสาววิลาสินี เดชาวงศ์  
นางสาวญาดา เจริญสุข 
นายสิทธินนท์ เพ็ชรมณี  
นางสาววรัญญา งามดี  
นางสาวอารยา แสงทอง 
 

นางสาว พิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังสี  
นางสาว ป่ินฤทัย แผ่เต็ม  
นาย สราวุธ จินดาเพ็ชร  
นาย วีรเดช มณีพงศ์  
นางสาว ชลิดา เส้งวุ่น 

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองประเภทที่ 
๔ สิ่งประดิษฐด้์านผลิตภัณฑ์
อาหารผลิตภัณฑ์นํ้านมพืช
ผสมอัลจิเนตกลิ่นเมล่อน"สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม ่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาววรพรรณ เหนือคลอง  
นายเอกราช รูปสูง  
นายณรงค์ฤทธ์ิ เอกกกระจาย  
นางสาวรุ่งระวี ศรีวะปะ  
นายภาณุวิชญ์ สุขนิรัตน์  
นางสาวช่อผกา ล้ําเลิศ  
นางสาวบงกช ประสิทธ์ิศรีวงศ์ 

นายบัญชา พุทธวาศรี  
นางละอองดาว เสนะพันธ์ุ  
นางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว  
นางรัญญา เพ็งจันทร์ 

5 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร กล้วยฆอและแผ่น"สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม ่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาวชรินทร์รัตน์ พิรุณ  
นายสหชาติ ชุมทอง  
นายคมกฤต สงัขกุล  
นายธีรภัทร แก้ววังปา 

นางเตือนตา แสงมณี  
นางสาวปฏิญญา ราชโรจน์  
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ  
นายธนิก นาคพันธ์ุ  
นางสาวชุติมณฑท์ พงศ์พิสิฐ
สันต์  
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ลําดับ 
ที่ 

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

6 
 
 

 
 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์
ด้านหัตถศิลป์ ชุดมงคลศิลป์ดิน
เผา ลวดลายจิตรกรรม วัดคูเต่า 
จังหวัดสงขลา"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 

นางสาวเมษนี สุดทุ่ม  
นางสาวพิมลพัทธ์ รักษาพล  
นางสาวปฐมาวดี ยุทธเสนีย์  
นางสาวสุชานาฎ มรกต  
นางสาวพิรินทร พรหมจันทร์  
นางสาวกชกร คงบางปอ  
นายศุภวิชญ์ แก้วกระจ่าง  
นางสาวเทพกัณหา โชตินกิจ 

นางจารุภา ทองนุ้ย  
นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุล  
นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ  
นางสาวขันสวาท หินเธาว์  
นางสาวจรีรัตน์ ปานแก้ว 

7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทองประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ จัก
สาน สร้างสรรค์ ต่อยอด  
ตํานานจิตรกรรม วัดสุวรรณ 
คีรี จังหวัดสงขลา"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 

นายอัษฎาวุธ เทพรักษ์  
นางสาวพรรพัสสา จินดาสุวรรณ์  
นายศุภกร สุขแก้วมณี  
นายสุรเชษฐ์ ปะนะรัตน์ . 
นายศุภกร เอกอุรุ  
นายวีระเทพ พุทธวาศรี  
นายนวนันท์ แก้วมาก  
นางสาวศิธิษา นราแย้ม  
นางสาวจันทิมา สมาธิ  
นายปฏิพล แสงแก้ว 

นางจารุภา ทองนุ้ย  
นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุล  
นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ  
นางสาวขันสวาท หินเธาว์  
นายรุจพนธ์ หนิมพานิช 

8 ไม่ได้รับรางวัล ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านการแพทย์  
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ
นํ้ายาพ่นฆ่าเช้ือสมุนไพรแบบ
พกพา"สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาวญาดา ศิริ  
นายศุภกฤต ทองเอียด  
นางสาวศุภากร สุดเอ้ือม  
นางสาวจิรารัตน์ พวงมาลา  
นางสาวอริศรา สาบวช  
นางสาวสุวิมล เเซ่โค้ว 
นางสาววิภาวดี ป่านลาย  
นายกิตติศักด์ิ มิตสหมั้น 

นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย  
นายพศวีร์ ภูริมงคลธนัตถ์  
นายชาคริต จันทชาติ 
นายธนิก นาคพันธ์ุ  
นางสุพัตรา เพ็ชรมณ 
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ลําดับ 
ที่ 

รางวัล/รายละเอียด นักเรียน/นักศกึษา ครูผูฝ้ึกซ้อม/ควบคุม 

9 
 
 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 
8 สิ่งประดิษฐ ์ด้านเทคโนโล 
ยีชีวภาพ Azolla Enzyme 
Ionic (สารเสริม
ประสิทธิภาพการตรึง
ไนโตรเจนของ Anabeana 
ในแหนแดง)"สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม ่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาวพัชรา ไชยสวัสด์ิ  
นางสาวศิริประภา รักษ์พิบูลย์  
นายเดียร์น่า ดิษยพงศ์พร  
นางสาวจุฑาธิบด์ิ บริรักษ์  
นางสาววริศรา อะฆะนัง  
นางสาวธัญธร เมืองรมย์ 

นาง สุพัตรา เพ็ชรมณี  
นาง พรรณรัตน์ รอดคล้าย  
นางสาว ฐิติมา ชัยพรมเขียว  
นาย สราวุธ จินดาเพ็ชร  
นาย วัชรินทร์ หีมหม๊ะ 

10 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการ
นําเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge 
สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และการแข่งขนัหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาวปริญญา หนูคง 
นางสาวณัฎนรี  อินจะโสม 
นางสาวธนพร ไขวขวัญ 

นางณิชชา กองเงิน 
นายพศวีร์ ภูริมงคลธนัตถ์ 

11 รางวัลชนะเลิศ ทักษะ 
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Marketing 
สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และการแข่งขนัหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 

นางสาว ก่ิงนภา เขียวชอุ่ม 
นางสาว ชลธิยา เดชทองคํา 
นางสาว ปาริฉัตร สุวรรโณ 

นางสาวณัชสญา อุไรรัตน์ 

 


