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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

   ที่อยู่ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 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 จัดต้ังขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จ านวน ๗ ไร่ ๖.๘ ตารางวา เมื่อวันท่ี 
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ มีช่ือว่า “โรงเรียนช่างตัดเย็บเส้ือผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวง
ธรรมการ โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ เข้าเรียนวิชาแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่าง 
ทอผ้า  
     พ.ศ. ๒๔๙๐ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา” สังกัดกองโรงเรียนการช่าง  
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกช่ือ
ระดับช้ันว่ามัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เข้าเรียน  
     พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  
ได้ขอใช้ท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มอีกจ านวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา รวมท้ังหมด 
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 ได้จัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
ขึ้นท่ีต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคท่ีดินจาก ดร.รัตน์ ประธาน  
ราษฏร์นิกร จ านวน ๒๕ ไร่ และวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา 
รวมพื้นท่ีท้ังหมด ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา 
     และ พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังใหม่ โดยใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร” 
(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
 

   การจัดการศึกษา 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพก าลังคน ระดับ
กึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิคไปใช้ให้มีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ีก าหนดไว้อย่างมี
คุณภาพและศักยภาพในการน าไปสู่การพัฒนาประเทศในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
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     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 4 ประเภทวิชา ประกอบด้วย  
         1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
         2) ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
         3) ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา 
อาหารและโภชนาการ 
         4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม และ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 3 ประเภทวิชา ประกอบด้วย 
         1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการส านักงาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
         2) ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 
         3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม และ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 

     หลักสูตรปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) จ านวน 1 ประเภทวิชา 
         1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

   สภาพชุมชน 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาจึงมีท าเลที่ตั้ง    
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปิดท าการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลากหลายสาขาวิชาชีพ 
และระดับปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
อาชีพเพื่อผลิตก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาการอาชีวศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาชีพท่ีสนองความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
ท่ีเน้นการปฏิบัติจริงในงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการท างานควบคู่กับการเรียนเพื่อการส่งเสริม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education) 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการส านักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม โดยมีสถานประกอบการหลากหลาย
ประเภทธุรกิจที่ให้ความสนใจร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อาทิ สถานปร ะกอบการ
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ประเภทธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านดอกไม้ 
ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และธุรกิจการบัญชี เป็นต้น 
 

   สภาพเศรษฐกิจ 
      ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2562 คาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน พิจารณาจากเครื่องช้ีด้านอุปทาน ขยายตัวร้อยละ 5.2 สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 11.4 ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับยางพารา 
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามปริมาณผลผลลิตยางพาราและกุ้งขาวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยท าให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้มากขึ้น ประกอบกับความต้องการ 
ของผู้ประกอบการภายในประเทศและราคาสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 0.1 ตามการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้เข้าพักแรมในจังหวัด  
เครื่องช้ีด้านอุปสงค์ หดตัวร้อยละ -9.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนได้จากดัชนีการใช้จ่าย
ภาครัฐ หดตัวร้อยละ -26.0 จากการท่ีไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2562 ส่วนราชการยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปียังไม่ประกาศใช้ ดัชนี
การค้าชายแดน หดตัวร้อยละ -12.1 ตามมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องจากยางพาราและ
อาหารทะเลแปรรูป ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -3.8 จากการขออนุญาตพื้นท่ีก่อสร้าง 
เพื่อการพาณิชย์และส่ิงก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ ท่ีอยู่อาศัย อย่างไรก็ตามดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.8 ตามการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าของด่านศุลกากร  
และการยื่นช าระภาษีตามแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มขึ้น ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณสินเชื่อ  
ดัชนีราคาผู้บริโภคและการจ้างงานลดลง (ท่ีมา : ส านักงานคลังจังหวัดสงขลา รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดสงขลา ฉบับปี 2562)   
     ปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสงขลา เท่ากับ 100 และเดือนตุลาคม 
2562 เท่ากับ 100.8 เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 101.0 และเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 
101.0  
 การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ 
  เดือนพฤศจิกายน 2562 ไม่มีการเปล่ียนแปลง  
  เดือนธันวาคม 2561 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องด่ืม 
ไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.7 อันเนื่องมาจากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม หมวดผักและผลไม้ หมวดเครื่องประกอบ 
อาหาร หมวดเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.3 อันเนื่องมาจากการสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และ
การศาสนา  
      เฉล่ีย 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม) ปี 2562 กับช่วงเดียวกันของปี 2561 ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Page | ๑๓  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

   สภาพสังคม 
      ในปี 2562 จังหวัดสงขลามีประชากรท้ังส้ิน จ านวน 1,561,611 คน โดยผู้ท่ีมีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ านวน 1,259,972 คน จ าแนกเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 873,599 คน (ร้อยละ 
69.33) โดยผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 853,807 คน (ร้อยละ 97.74) ผู้ว่างงาน 
19,324 คน (ร้อยละ 2.21) และแรงงานท่ีรอฤดูกาล 496 คน (ร้อยละ 0.05) ส่วนผู้ท่ีไม่อยู่ใน
ก าลังแรงงาน มีจ านวน 386,373 คน (ร้อยละ 30.67) พบว่า เป็นผู้ท างานบ้าน 98,081 คน 
(ร้อยละ 25.39) เรียนหนังสือ 120,492 คน (ร้อยละ 31.18) และก าลังแรงงานอื่น ๆ 167,800 คน 
(ร้อยละ 43.43) 
     ส าหรับผู้มีงานท า จ านวน 853,807 คน พบว่า ท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน 
284,485 คน (ร้อยละ 33.32 ของผู้มงีานท าท้ังหมด) ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม มีจ านวน 
569,322 คน (ร้อยละ 66.68 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม 
จะท างานในอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีกมากท่ีสุด จ านวน 161,513 คน (คิดเป็นร้อยละ 
28.37 ของ ผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรมท้ังหมด) รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 
112,254 คน (ร้อยละ 19.72) กิจการโรงแรมและอาหาร จ านวน 76,437 คน (ร้อยละ 13.43) 
การก่อสร้าง จ านวน 47,488 คน (ร้อยละ 8.34) และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ จ านวน 
32,411 คน (ร้อยละ 5.69) ตามล าดับ 
     ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 203,538 (ร้อยละ 23.84 ของ
ผู้มีงานท าท้ังหมด) รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 198,011 คน (ร้อยละ  
23.19) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 160,518 คน (ร้อยละ 18.80) ตามล าดับ 
ส่วนผู้มีงานท าท่ีไม่มีการศึกษา มีจ านวน 13,059 คน (ร้อยละ 1.53) (ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัด
สงขลา) 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 

   ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ปวช. 1 468 - - 468 
ปวช. 2 409 - - 409 
ปวช. 3 359 - - 359 

รวม ปวช. 1,236 - - 1,236  
 

 
 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงจ านวนข้อมูลผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ปวส. 1 294 231 525 
ปวส. 2 304 194 498 

รวม ปวส.  598 425 1,023 
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แผนภูมิที่ 2.2 แสดงจ านวนข้อมูลผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

   ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. 3 582 431 74.05 
ปวส. 2 541 458 84.66 
รวม 1,123 889 79.16 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงจ านวนข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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   ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. 3 447 315 70.47 
ปวส. 2 542 468 86.35 
รวม 989 783 79.17 

 

 
แผนภูมิที่ 2.4 แสดงจ านวนข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

   ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบ 
วิชาชีพ 
(คน) 

สอน 
ตรงสาขา 

(คน) 
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/  
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

5 - - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 

67 67 67 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 
พนักงานราชการครู 24 23 22 
พนักงานราชการ (อื่น) 9 - - 
ครูพิเศษสอน 6 2 6 
เจ้าหน้าท่ี 14 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

21 - - 

รวม ครู 97 92 95 
รวมทั้งสิ้น 147 92 100 
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แผนภูมิที่ 2.5 แสดงจ านวนข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562  
 

 
แผนภูมิที่ 2.6 แสดงจ านวนข้อมูลบุคลากรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพและสอนตรงสาขา  
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   ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม - - - 
พาณิชยกรรม 4 5 9 
ศิลปกรรม 1 - 1 
คหกรรม 2 3 5 
เกษตรกรรม - - - 
ประมง - - - 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 4 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - - - 

รวมทั้งสิ้น  9  10 19 

 
   

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 
อาคารเรียน 7 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 6 

รวมทั้งสิ้น 18 
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แผนภูมิที่ 2.7 แสดงจ านวนข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน จ าแนกตามประเภทวิชา  
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แผนภูมิที่ 2.8 แสดงจ านวนข้อมูลอาคารสถานท่ี จ าแนกตามประเภทอาคาร 
 

   ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 8,259,800.00 
งบด าเนินงาน 7,032,900.00 
งบลงทุน 963,910.00 
งบเงินอุดหนุน 12,983,497.00 
งบรายจ่ายอื่น  3,002,500.00 

รวมทั้งสิ้น 32,242,607.00 
 

  
แผนภูมิที่ 2.9 แสดงจ านวนข้อมูลงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

7 

3 

1 1 

6 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

8,259,800.00 

7,032,900.00 

963,910.00 

12,983,497.00 

3,002,500.00 



 

 

Page | ๒๑  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

   ปรัชญา  เป่ียมคุณธรรม น าวิทยา พัฒนาอาชีพ 
   อัตลักษณ ์ นักปฏิบัติมืออาชีพ 
   เอกลักษณ ์ เด่นบริการ ช านาญวิชาชีพ 
 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
      การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

   วิสัยทัศน์ 
 มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน    
 พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน  
การสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตามสมรรถนะอาชีพ 
      3. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
      4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
      5. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ 
      6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 
 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 เป้าประสงค ์
 1. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
      2. บุคลากรได้รับการเล่ือนวิทยาฐานะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      3. บุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติท้ังในและนอกองค์กร 
      4. บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
      5. ระบบสารสนเทศการให้บริการ 
      6. งานหรือฝ่ายท างานเช่ือมโยงอย่างมีระบบ 
     7. ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ 
      8. ระบบบริหารงานประกันคุณภาพมีกระบวนการบริหารและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  
      9. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินภายนอกและมาตรฐาน APACC 
 

 พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค ์
 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
      2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
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 พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค ์
 1. การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 2. พัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ 
 3. ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ 
 

 พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข 
 เป้าประสงค ์ 
 1. ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
      2. ลดปริมาณการออกกลางคันของผู้เรียน 
      3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
      4. ผู้เรียนมีจิตอาสา พร้อมท่ีจะให้บริการและรับใช้สังคม 
      5. ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต 
 

 พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค ์
 1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตท่ีพร้อม และมีความสมบูรณ์ 
      2. มีระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามสิทธิ์และระดับความส าคัญ 
      3. มีครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 

 พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 
 เป้าประสงค ์
 1. ขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศ
เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย  
      2. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
      3. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยฯ น าความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ  
สู่ชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ 
 

 พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 
 เป้าประสงค ์
 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้นผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย 
 

   ยุทธศาสตร์ 
   ด้านท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ด้านท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ส านักงานธรรมาภิบาลและคุณภาพองค์กร 
ในสถานศึกษา 
 ด้านท่ี 3 พัฒนาคุณภาพอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 



 

 

Page | ๒๓  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

 ด้านท่ี 4 บริหารจัดการงบประมาณ และประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 
 ด้านท่ี 5 พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ด้านท่ี 6 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Big Data) 
 ด้านท่ี 7 สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 ด้านท่ี 8 พัฒนาวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร   
   กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน  
การสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
      กลยุทธ์ท่ี 4 สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
      กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคนิคการสอนและส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทันสมัย 
      กลยุทธ์ที่ 6 บริการให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 
 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
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 พร้อมท่ีจะให้บริการและรับใช้สังคม 
      กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ด้านธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

 พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 พันธกิจที่ 7 ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาและบริการวิชาการวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
      กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมภาพลักษณ์สถานศึกษาในการเป็นผู้น าวิชาชีพและพัฒนาให้ประชาชน
สร้างงาน สร้างรายได้ 
 

 พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
ต่อยอดสู่ชุมชนและธุรกิจ 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
โล่เกียรติคุณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
เป็นองค์กรที่มีหนา้ที่รับรองสมรรถะของบุคคล
มาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 
(องค์การมหาชน) 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดสตูล พทัลุง  
และสงขลา งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที ่29 
 

รางวัลอืน่ ๆ  ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่  
งานประชุมวิชาการองคก์ารนักวิชาชพีในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวชิาชีพ  
และทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ที ่29 
 

รองชนะเลศิ  ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ประเภทวชิาคหกรรม สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
"ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช."  
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลศิ ประเภทสวยงาม  
การประกวดพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล  
ประจ าปี 2561 

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด โรงพยาบาลสงขลา 

ประกาศเกียรติคุณ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา” 
เป็นหน่วยงานที่รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย 
ด้วยผ้าไทยและผา้ทอพื้นเมือง  

รางวัลอืน่ ๆ จังหวัด จังหวัดสงขลา 
ร่วมกับส านกังาน
วัฒนธรรม 
จังหวัดสงขลา 

 

 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
โล่ประกาศเกียรติคุณ (การศึกษากระบวนการผลิต
และอัตราส่วนแป้งจากข้าวสินเหล็กทีเ่หมาะสม 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้ง 
ข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช) 

รองชนะเลศิ  ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

โล่ประกาศเกียรติคุณ (การศึกษาหาสภาวะ 
ที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากหนังปลานิล 
ด้วยสารสะลายกรดอะซิติกร่วมกับการใชน้มเปรี้ยว
เพื่อลดกลิน่คาว) 

รองชนะเลศิ  ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการด าเนนิงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ 
 

รางวัลอืน่ ๆ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันแกะสลักผัก 
ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 21  
ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก 
เอกอัครบารมีเลศิหลา้ ทศมินทรมหาราชา” 

ชนะเลศิ ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

ส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม รางวัลอืน่ ๆ ชาติ กองทุนการออม 
แห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง 
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รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา 
 

รางวัลอืน่ ๆ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 

รองชนะเลศิ  ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

จัดการศกึษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ส่งผลให้
นักศึกษาส าเรจ็การศึกษาตามเกณฑท์ี่สภาสถาบัน
ก าหนด ร้อยละ 95.93 

รางวัลอืน่ ๆ ภาค สถาบัน 
การอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 3 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและสงัคม รางวัลอืน่ ๆ  จังหวัด องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสงขลา 
ร่วมกับสมาคม
เยาวชนจงัหวัด
สงขลา 

 

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
(ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค)์ 
รางวัลคนดีศรีสยาม ได้รับคัดเลือกเป็น 
บุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีสยาม”  
สาขานักส่งเสริมพัฒนาและการบริหารศกึษาดีเด่น  
ประจ าปีพทุธศักราช 2561    
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ในโครงการ 
งานประกาศ 
เกียรติคุณคนดี 
ของแผ่นดิน 
ตามรอย 
พระยุคคลบาท 
 

(ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค)์  
โล่ประเกียรติคุณ ได้รับคัดเลือกเป็น  
“คนดีศรีปักษ์ใต้”  คนดีที่พึงประสงค ์
บุคคลต้นแบบตัวอย่างทีท่รงคุณคา่ของคนใต้ 
เกียรติคุณสาขา การศึกษาดีเด่น ปี 2561  
 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ โครงการ 
สร้างกระแส 
การพัฒนาคน 
และสังคม 
ในระดับภาค 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นายจิโรภาส ชุติมาศ)  
โล่ประเกียรติคุณ การบริจาคภาพวาด  
โครงการ “9 อัตลักษณ์ แดนศลิป์ แผ่นดินใต้”  
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ในการระดมทนุ 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้โรงพยาบาลสงขลาครินทร ์
 
 

รางวัลอืน่ ๆ  จังหวัด โรงพยาบาล 
สงขลานครนิทร ์

 

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นายสราวุธ จนิดาเพช็ร)  
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุรสุดุดี 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
วงศึกษา  

(นายสราวุธ จนิดาเพช็ร) 
โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  
ระดับอาชีวศึกษา  
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

(นางสุพัตรา เพช็รมณี, นางพรรณรัตน ์รอดคลา้ย, 
นางรัญญา เพ็งจันทร์)  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
“ผลิตภัณฑส์ารควบคุมการเจริญเติบโตส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไม้ดอกประเภทหัว” 
 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางจารุภา ทองนุ้ย, นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกลุ, 
นางสาวเกศจิรา อนิทภูมิ)  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
“โคมแขวนสรา้งสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ” 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นายบัญชา พทุธวาศร,ี นางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว) 
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุกกึ่งส าเร็จรูป Jelly Beat” 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวชลิดา เส้งวุ่น, นางสาวป่ินฤทัย แผเ่ต็ม, 
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ, นายรชต รัตนวิบูลย์,  
นายวีรเดช มณีพงศ์)  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึก” 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวขันสวาท หินเธาว์) 
ครูที่ปรึกษา การประกวดองคค์วามรู้การน าเสนอ
ผลงานวจิัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ภาคภาษาอังกฤษ “Kolae Boat Pattern and  
Ko Yo Textile Designed Picture Frame”  

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางยพุิน กิติโกระ, นางสาวสุดา แก้วนพรัตน,์  
นายรชต รัตนวิบูลย์) 
การประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง
และดอกไม้สด ครัง้ที ่21 เนื่องในโอกาส 
ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางยพุิน กิติโกระ, นางกฤษณา คุณเอนก,  
นางกรรณิการ์ ชุติมาศ, นางสาวสุดา แก้วนพรัตน)์ 
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  
“ผลิตภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ถ่ินสองเล” 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวปฏิญญา ราชโรจน,์ นางเตือนตา แสงมณี, 
นางสาวณัชสญา อุไรรัตน,์ นางชลลดา ชลหิรัญ) 
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“เยลลีเ่ชคมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าขิง” 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางจารุภา ทองนุ้ย, นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกลุ, 
นางสาวเกศจิรา อนิทภูมิ) 
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  
“กรอบสร้างสรรค์ลวดลายเรือกอและ 
ผสมผสานผา้ทอเกาะยอ”  
 

รางวัลอืน่ ๆ   ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

( นางสาวนัศรนี ดลระหมาน,  
นายพศวีร์ ภูริมงคลธนัตถ์)  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  
“เข็มกลัดลายศิลป์ลูกยางพาราพืน้ถ่ินปักษ์ใต้”  

 

รางวัลอืน่ ๆ   ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
“ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช”
(นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังส,ี นายสราวุธ 
จินดาเพ็ชร, นางสาวป่ินฤทัย แผเ่ต็ม) 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางละอองดาว เสนะพันธุ,์  
นางสาวยลพชัร์ บุญสว่าง) 
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
“ดินปลูกไตรโคเดอร์มา” 
 

รางวัลอืน่ ๆ   ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ, นางสุรีวดี อินสุวรรโณ, 
นางเพลนิใจ แก้วเขียว) 
บุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทย 
และแต่งกายผา้ไทยสวยงาม  

รางวัลอืน่ ๆ   จังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับส านักงาน 
วัฒนธรรมจังหวัด 
สงขลา 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาวเมจ ิชัยชนะ)  
รางวัลชนะเลศิ ระดับเหรียญทอง  
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ  
งานประชุมวิชาการองคก์ารนักวิชาชพี 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน 
ทักษะวชิาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับชาติ ครั้งที ่28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวดารุณี แก้วพาหุรัตน,์  
นางสาวชุติมน มาเอียด, นางสาวอรอุมา ชูเชิด
นางสาวธิดารัตน์ หล าเบ็ลสะ, นางสาววรรณณิสา 
สรรพสงัเกต และนายภานสุาร ปานแก้ว)  
รางวัลเหรียญทองแดง  
โครงการนักคิดสิง่ประดิษฐ์รุ่นใหม่  
ผลงาน “มาการองทับทิมสยาม 
ไส้แยมกระเจี๊ยบแดงเสริมวุ้นสาหรา่ยผมนาง”  
 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ ส านกังาน 
คณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ 

(นายปัณณวัขญ์ ตราทองค า, 
นางสาวลักษมี ผลาจนัทร)์  
รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ระดับเหรียญเงิน  
ทักษะการออกแบบ 2D Animation  
(อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 
 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาววณิชญา มณีประวัติ)  
รางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "เทิดไท้องค์ราชัน  
รัชกาลที ่10" ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 
 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
  

(นายคัมภ์เพชร ค าม,ี นางสาวกุลสนิี ไหมพรหม, 
นายปัณณวัชญ์ ตราทองค า,  
นางสาววาทนิาตร์ แต้ตระกลู)  
รางวัลชมเชย การประกวดสื่อสร้างสรรค ์
กบจูเนียร์ปี 10 "TOP ไทย TOP 10"    

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ บริษัท ทีวีบูรพา  
จ ากัด 
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นายธีรภัทร แซเ่อียม)  
รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ประเภทวชิาคหกรรม สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
"ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช."  
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29   

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวดารุณี แก้วพาหุรัตน,์  
นางสาวชุติมน มาเอียด, นางสาวอรอุมา ชูเชิด
นางสาวธิดารัตน์ หล าเบ็ลสะ, นางสาววรรณณิสา 
สรรพสงัเกต และนายภานสุาร ปานแก้ว) 
รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ระดับเหรียญทอง  
ผลงาน “มาการองทับทิมสยามไส้แยมกระเจี๊ยบแดง
เสริมวุ้นสาหรา่ยผมนาง” "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
 

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวปิยะมาศ บุญสรา้ง)  
รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง  
การแข่งขันการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว  
ระดับ ปวช. การแข่งขันทกัษะวชิาชีพ 
และทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ที ่29 
 

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวสะละม๊ะ มณีปถัม, นางสาววรารัตน์  
มูหะหมัดอารี, นางสาวปภาวินี ยอดทอง)  
รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี และทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29  
 

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวพัชรา ไชยสวสัด์ิ,  
นางสาวณัฏฐธิดา มณีชัย, นายวรวทิย์ พรายบัว)  
รางวัลเหรียญเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
ผลงาน “ศึกษาการเตรียมเสนัใยมะพร้าว  
เป็นวัสดุไส้หมอน”  
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
สมาคมวิทยาศาสตร-์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 
 

รางวัลอืน่ ๆ  ภาค สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาวดรุณี แก้วพาหุรัตน,์  
นางสาวอรอุมา ชูเชิด, นางสาวธิดารัตน ์หล าเบ็ลสะ)  
รางวัลเหรียญทอง ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสงู ผลงาน “มาการองทับทิมสยาม 
แยมกระเจี๊ยบเสริมวุ้นสาหรา่ยผมนาง” 
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
สมาคมวิทยาศาสตร-์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 
 

รางวัลอืน่ ๆ  ภาค สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวชิสา กสุสัย, นางสาวชุติมน มาเอียด) 
รางวัลชนะเลศิ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
สมาคมวิทยาศาสตร-์อาชีวศึกษา-เอสโซ่   
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 
 

ชนะเลศิ ภาค สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวกิ่งนภา เขียวชอุ่ม,  
นางสาวนัฎนรีอนิตะโสม, นางสาวพทัธมน แก้วมโณ) 
รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี "The Marketing 
Challenge" การแข่งขันทักษะวชิาชีพ 
และทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ที ่29 
 

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

 

 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาวจุฑามาศ จันทะคร, นางสาวดวงกมล  
สังข์แก้ว, นางสาวปฏิญญา แก้วมณีย์,  
นางสาวเพชรลดา เพช็รสวา่ง, นางสาวเมษณี สุดทุม่) 
“ผลิตภัณฑส์ารควบคุมการเจริญเติบโตส าหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชไม้ดอกประเภทหัว” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับชาติ  
 
 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวธนวรรณ แซ่โคว้, นางสาวปฐมาวดี  
ยุทธเสนีย์, นางสาวพิมลพทัธ์ รักษาพล, นายปณิธาน 
หมื่นด้วง, นายรมย์ปวีร์ เพชรบุญวรรโณ)  
การประกวดองคค์วามรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ภาคภาษาอังกฤษ (Kolae Boat Pattern  
and Ko Yo Textile Designed Picture Frame) 
 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาววิลาสิณี เดชาวงศ,์ นางสาวปานเลขา 
ชาตร,ี นางสาวสุวิมล รัตนะมณี, นางสาวญา
ดานันท์ ด าคง, นางสาวจริัสยาพร ตุ้งแก้ว) 
“ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวสนิเหล็ก 
เสริมธัญพชื” 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ ส านกังาน 
การวิจัยแห่งชาติ 

(นางสาววรัญญา บุญนจิันทร,์ นางสาวดวงกมล 
ปล้องใหม,่ นายกฤษฎา เริ่มสกุล,  
นางสาวศุรวีร์ ศรีสุวรรณ, นายกัลยวรรธน์ หนูหีด) 
“ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดลายศิลป์ลูกยางพารา 
พื้นถ่ินปักษ์ใต้” 

 

รางวัลอืน่ ๆ  ชาติ ส านกังาน 
การวิจัยแห่งชาติ 

(นางสาวณัฏนรี อนิตะโสม, นางสาวปฐมวรรณ  
วงศ์วาล, นางสาวธนพร ไขวขวัญ) 
“ทักษะการน าเสนอขายสินค้า  
The Marketing Challenge”  
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที ่29 
 

ชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  

(นางสาวบุณยานชุ เพชรรักษ)์ 
จัดท ารายการน าเที่ยว "สุดยอดมัคคุเทศก์"  
(ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะวชิาชีพ 
และทักษะพืน้ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 
 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาววาสนา สาม่าน) 
“การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ผลิตหนังสือราชการภายนอก” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที ่29 
 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวปนิดา โยวะราช,  
นางสาวณัฐฐินนัท์ ธรรมรัตนพฤษ)์ 
“การน าเสนอรายการน าเที่ยว 
ในฐานะมคัคเุทศกท์้องถ่ิน”  
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที ่29 
 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาววรัญญา งามดี,  
นายสทิธนินท์ เพ็ชรมณี, นางสาวอารยา แสงทอง) 
“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
(ระดับ ปวส.)” 

รองชนะเลศิ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา/ 
สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมป ์
/ส านักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ 

(นางสาวชลลีักษณ์ นุ้ยหน,ู นายกริตย์ธชา รักคง, 
นายมหรรณพ อนิทสโร, นายนันทวัฒน์ เชียะคง) 
“การประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง
และดอกไม้สด ครัง้ที ่21 เนื่องในโอกาส 
ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว” 
 

ชนะเลศิ ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับ 
การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

(นายนันทวัฒน์ เซียะคง) 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชนะเลศิ  ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวณัฐกานต์ เหมทานนท,์  
นางสาวนันท์นภสั พชระธนเสฏฐ์, นางสาวนชุนารถ 
พฤกษศร,ี นางสาวรักษิณา สืบศลิป์,  
นางสาวสุชาวดี สนธิพิพัฒน์) 
“ผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึก” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 
ระดับภาค ภาคใต้ 

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นายกริตย์ธชา รักคง, นางสาวกฤษณา แก้วทอง, 
นางสาวชลลีักษณ์ นุ้ยหน,ู นางสาวบูศิตา ช่วยทอง) 
“การประดิษฐ์ดอกไมส้ดแบบไทย” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นายมหรรณพ อินทสโร, นายเจนณรงค์ เทพทว,ี 
นายชลธี เยน็ทั่ว, นางสาวอารีรัตน ์รัตนมณี) 
“การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ 
สู่มาตรฐานสากล” การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ 
และทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครัง้ที ่30 
 

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นายจตุรงค์ สนทิมจัโร) 
“การออกแบบเครื่องประดับ” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 (นางสาวกรกนก ใบพัดแก้ว,  
นางสาวตะวนั พทุธชาติ) 
“การออกแบบและการประกอบอาหารไทย 
สู่มาตรฐานสากล (ประเภทอาหารไทยโมเดิร์น)” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 

ชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวมัลลกิา สิริสทุธิ,์ นางสาวเมษณี สุดทุ่ม, 
นางสาวสิริวรางค์ มากยอด, นายกจิฐณัฐ นวลปาน, 
นายศภุกร เอกอุร)ุ 
ผลิตภัณฑ์โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลาย 
เรือกอและและผา้ทอเกาะยอ” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 
ระดับภาค ภาคใต้ 

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวชลพรรณ อุตตมะปรากรม,  
นางสาวรุ่งอนัดา วงศ์ต้ันห้ิน, นางสาวประภัสสร 
กันยาเทพ, นางสาวช่อผกา ล้ าเลิส,  
นางสาวบงกช ประสทิธิ์ศรีวงศ์) 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุกกึ่งส าเรจ็รูป 
Jelly Beat” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ 
ระดับภาค ภาคใต้  

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวดวงใจ จันทรส์ว่าง) 
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(นางสาวภริดา นวลแผลง, นางสาวกาญจอนงค์  
โอระพันธ,์ นางสาวจิรพัชร ยอดแก้ว) 
“การบริการอาหารและเครื่องด่ืม” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพีและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30  

รองชนะเลศิ ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาวนภัสสร แก้วกนุ, นางสาววรัญญา งามดี, 
นางสาววิลาสิณี เดชาวงศ์, นางสาวอารยา แสงทอง, 
นายสทิธนินท์ เพ็ชรมณี) 
การประกวดองคค์วามรู้การน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ (Fortified Cereal Sinlek Rice 
Crispy Crepe)  

รางวัลอืน่ ๆ  ภาค ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

 (นางสาวกรกนก ใบพัดแก้ว,  
นางสาวตะวนั พทุธชาติ) 
“การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  
สาขาประกอบอาหาร” 

รางวัลอืน่ ๆ  ภาค สถาบันพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 12 
สงขลา 

(นายปริวัฒน ์อ่อนนวล) 
“การผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic Bartender” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวเบญจมาศ ไชยสวสัด์ิ) 
“การผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวนลนิทิพย์ พลูสวสัด์ิ, นางสาวนววรรณ 
พรหมจันทร,์ นางสาวณัฐนิชา สิงห์หนูด า) 
“การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ/การประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวกนกพร เพชรรัตน,์  
นางสาวอรศิรา แก้วมณี, นางสาวกนกวรรณ  
สุวรรโร, นางสาวพรไพลิน แกล้วกลา้ 
นางสาวเกตุอักษร ณ พทัลงุ) 
“การเขียนแผนธุรกจิ” การแข่งขันทักษะวชิาชีพ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นายธนบดี วังคีร,ี นายธนากร แก้วจันทร)์ 
“การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์  
(E-commerce)”  
การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  



 

 

Page | ๓๖  

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
Quality Assurance and Education Standard Section 

Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College 

ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาวอรนจิ ตันโผง) 
“พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์” 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวปาริตา หลีสุวรรณ, นางสาวพิมลพรรณ 
รักษาพล, นางสาวลัดดา ทองนวล, นางสาวอาลียา 
ศรีนวล, นายศักดิพันธ ์บุญมาก) 
“ผลิตภัณฑ์ดินปลูกไตรโคเดอร์มา” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวชิดชนก แก้วกระจา่ง, นางสาวอารีรัตน ์ 
รัตนมณี, นายเจนณรงค์ เทพทว,ี นายชลธี เยน็ทั่ว, 
นายอทิธิพล ก าเนิดอินทร์) 
“ผลิตภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ถ่ินสองเล” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รองชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวชรนิทร์รัตน ์พิรุณ, นางสาวนวพร  
ถาวรจินดา, นางสาวมัชณิชา วิใจ,  
นายคมกฤต สังขกุล, นายสหชาติ ชุมทอง) 
“ผลิตภัณฑ์เยลลีเ่ชคมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าขิง” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รองชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นางสาวธมลวรรณ แซ่โคว้, นางสาวปฐมาวดี  
ยุทธเสนีย์, นางสาวพิมลพทัธ์ รักษาพล,  
นายปณิธาน หม่ืนด้วง,  
นายรมย์ปวีร์ เพชรบุญวรรโณ) 
“ผลิตภัณฑ์กรอบสร้างสรรค์ลวดลายเรือกอและ
ผสมผสานผา้ทอเกาะยอ” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รองชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
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ช่ือ-สกุล/รายการ  รางวลั ระดับ ให้โดย 
(นางสาวซานูซี่ย์ ปานเจริญ, นางสาวกาญจนาพร 
ถนอมชัย, นางสาวจุฑาพร ชีวะพันธุ,์  
นางสาวชนากานต์ แก้วประดิษฐ,์  
นางสาวธัญรดา แต้มเพ็ง) 
“ผลิตภัณฑ์กะปิลดโซเดียมจากคางกุ้ง” 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รองชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นายฮาฟิ บินดุเหล็ม, นางสาวธนวรรณ แซ่โค้ว) 
“การออกแบบบรรจุภัณฑ”์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชพี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

รองชนะเลศิ จังหวัด ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

(นายนันทวัฒน์ เซียะคง) 
“เด็กดีศรีสงขลา” วันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปีพทุธศักราช 2563 
 

รางวัลอืน่ ๆ  จังหวัด เทศบาลนครสงขลา 

 


