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ข�อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสงขลา 
ข�อมูลท่ัวไป 

คําขวัญจังหวัดสงขลา  นกนํ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ 
เมืองใหญ�สองทะเล เสน�ห�สะพานป�า ศูนย�การค!าแดนใต! 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
            ต้ังอยู�ฝ&'งตะวันออกของภาคใต!ตอนล�างระหว�างละติจูดท่ี 
617-756 เหนือ ลองจิจูด 100 01-101 06 ตะวันออก สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานคร ตาม
เส!นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ�นดิน 950 กิโลเมตร 
จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล!เคียง ดังน้ี 

     ทิศเหนือ ติดต�อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
     ทิศตะวันออก    ติดต�อกับอ�าวไทย 
     ทิศใต� ติดต�อกับจังหวัดยะลา จังหวัดป&ตตานี รัฐเคดาห�         
และรัฐเปอร�ลิสของประเทศมาเลเซีย 
      ทิศตะวันตก ติดต�อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล 
ขนาดพ้ืนท่ี จังหวัดสงขลามีขนาดพ้ืนท่ี 7,393,889 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,853,249 ไร� มีขนาดใหญ�เปFนอันดับท่ี 27 ของ
ประเทศ และใหญ�เปFนอันดับท่ี 3 ของภาคใต! รองจากจังหวัดสุราษฎร�
ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 
จังหวัดสงขลา ต้ังอยู�ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม

เ มื อ ง ร! อ น  มี ล ม ม ร สุ ม พั ด ผ� า น ป ร ะ จํ า ทุ ก ปI คื อ  ล ม ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต�เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต! เริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล�าว ส�งผลให!มี
ฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 
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ฤดูร!อน 
    เริ่มตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ�ถึงเดอืนกรกฎาคม ซ่ึงจะ
เปFนช�วงท่ีว�างของลมมรสุมจะเริม่ตั้งแต�หลังจากหมด
มรสมุตะวันออกเฉียงเหนือแล!ว อากาศจะเริ่มร!อนและ
อากาศจะมีอุณหภมูิสูงสดุในเดือนเมษายน แต�อากาศ
จะไม�ร!อนมากนักเน่ืองจากตั้งอยู�ใกล!ทะเล 

 

ฤดูฝน 

    เริ่มตั้งแต�เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัด
สงขลาจะมีฝนตกท้ังในช�วงลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต! แต�
ในช�วงลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุก
มากกว�า เน่ืองจากพัดผ�านอ�าวไทย ส�วนมรสุมตะวันตก
เฉียงใต! จะถูกเทือกเขาบรรทัดปMดก้ันทําให!ฝนตก
น!อยลง 

ประชากรและการปกครอง 
 จังหวัดสงขลา มีประชากรท้ังสิ้นจํานวน 1,528,483 คน 

เปFนผู!ท่ีมีอายุต่ํากว�า 15 ปI จํานวน 307,899 คน และเปFนผู!ท่ีมีอายุ 15 ปI 
ข้ึนไป จํานวน 1,220,584 คน จําแนกเปFนผู!ท่ีอยู�ในกําลังแรงงานรวมจํานวน 
850,900 คน โดยผู!ท่ีอยู�ในกําลังแรงงานรวม จําแนกเปFนผู!มีงานทํา จํานวน 
838,615 คน ผู!ว�างงาน จํานวน 11,059 คน และกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล
จํานวน 2,453 คน ส�วนผู!ท่ีไม�ได!อยู�ในกําลังแรงงานซ่ึงมีจํานวน 369,684 คน 
พบว�าเปFนผู!เรียนหนังสือ จํานวน 128,265 คน ทํางานบ!าน จํานวน 97,771 
คน และอ่ืนๆ จํานวน 143,684 คน(ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
ข!อมูล ณ ปI 2558) 

 
ดอกไม!ประจําจังหวัดสงขลา  คือ ดอกเฟR'องฟSา  
 
 
ต!นไม!ประจําจังหวัดสงขลา  คือ ต!นสะเดาเทียม  
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  อําเภอจะนะ 
คําขวัญอําเภอจะนะ นกเขาชวาเสียง สําเนียงสะกอม วัฒนธรรม

หล�อหลอม ออมทรัพย�เด�นดัง 

ท่ีอยู-ท่ีว-าการอําเภอ   ถนนราษฎร�บํารุง หมู�ท่ี 2 ตําบลบ!านนา 

หมายเลขโทรศัพท/   0-7420-7079,0-7420-7079 

หมายเลขโทรสาร  0-7420-7079,0-7420-7081 

เว็บไซต/อําเภอ    www.chana-sk.go.th 

  
 

ข�อมูลท่ัวไป 
1.ประวัติความเป5นมา 
     จะนะเปFนเมืองโบราณคู�กับเมืองเทพา  เดิมตัวเมืองอยู� ท่ี 
บ!านวังโต! ตําบลนาทวี ปรากฏตาม ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช  
ซ่ึงกล�าวไว!เม่ือ พ.ศ. 1588 พระสนมวังได!แต�งเรือ  9  ลํา ให!แยก
ไปเปFนเมือง 9 เมืองในจํานวนน้ี  เมืองจะนะและเมืองเทพาด!วย  
นอกจากน้ีเมืองจะนะ ปรากฏอยู�ในพงศาวดาร  ท่ี 15 สมัย
อาณาจักรศรีวิชัย พ.ศ.1400 - พ.ศ.1823 สมัยต�อมาได!มีการ    
ทําสงคราม  กับชาติมาลายูถูกชาติมาลายูยกทัพมาชิงเมืองชัยภูมิ 
ของเมืองจะนะ ซ่ึงต!องอยู� ได!ไม�นานก็มาต้ังท่ีบ!านในเมือง( ตําบล
คลองเปIยะ ) และท่ีต้ังเมืองใหม�น้ีมีต!น ชุมแสงข้ึนอยู�มา ต!นชุมแสง
ภาษามาลายู เรียกว�า  “ เจาะเนาะ ”  จึงทําให! บางท�านอ!างว�า    
จะนะ เพ้ียนมาจาก  เจาะเนาะ แต�ถ!าหากพิจารณาด!วยเหตุผล    
แล!ว ไม�น�าเปFนไปได! เพราะชื่อเมืองจะนะปรากฏอยู�ในประวัติ   
ศาสตร�สมัยศรีวิชัย  ดังกล�าวในตอนต!นแล!ว 
            ต�อมา  พ.ศ. 2329  ได!โปรดเกล!าให!ยกเมืองจะนะ     
เมืองเทพาข้ึนกับเมืองสงขลา  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกล!าเจ!าอยู�หัว ได!จัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล จึงยกเมืองจะนะ 
ออกจากเมืองสงขลา  มาต้ังอําเภอ เรียกว�า อําเภอจะนะ ต้ังตัว   
ท่ีว�าการอําเภอครั้งแรกท่ีอําเภอนาทวี  แต�ปรากฏว�าไม�เหมาะสม 
ตลอดจนการคมนาคมไม�สะดวก  จึงย!ายตัวท่ีว�าการอําเภอมาต้ัง      
ท่ีตําบลบ!านนา แต�ชื่อน้ีไปพ!องกับอําเภอบ!านนา จังหวัดนครนายก          
จึงเปลี่ยนชื่อเปFนอําเภอจะนะ 

2.เนื้อท่ี/พ้ืนท่ี 502.98 ตร.กม. 

3.สภาพภูมิอากาศ
โดยท่ัวไป 

ร!อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร!อน 

 
ข�อมูลการปกครอง 
  1.ตําบล.....14... แห�ง 3.เทศบาล..1.....แห�ง 

2.หมู�บ!าน..139.. แห�ง 4.อบต........14 ... แห�ง 
 

ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ 
  1.อาชีพหลัก ได�แก-  ทําสวนยางพารา  ทํานา  การปศุสัตว�  

2.อาชีพเสริม ได�แก-  การเลี้ยงปลานํ้าจืด  ประมงชายฝ&'ง   
หัตถกรรมพ้ืนบ!าน 

3.จํานวนธนาคาร  
  

มี 5 แห�ง ได!แก� 
- ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 074-37823 
- ธนาคารออมสิน โทร.074-311222 
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 074-378330 
- ธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย  
  โทร. 074-394032 
- ธนาคารกรุงเทพ โทร. 074-378336 
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ด�านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม  ร.ร.จะนะวิทยา โทร. 074-378879 

ร.ร.จะนะชนปูถัมภ� โทร. 074-318168  
รร.จะโหนงพิทยาคม โทร. 074477173 

2. สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 
ด�านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของอําเภอ 
 ปhาไม!  สัตว�น้ํา  แร�ดีบุก   

 

 
ด�านประชากร 
 1.จํานวนประชากรท้ังส้ิน รวม 96,309 คน 

2.จํานวนประชากรชาย รวม 47,733 คน 

3.จํานวนประชากรหญิง รวม 48,576 คน 

4.ความหนาแน-นของประชากร 189.91 คน/ตร.กม. 
 

คมนาคม และการเดินทาง  
        ด!านการคมนาคม การเดินทางสู�อําเภอจะนะ น้ัน มีความ
สะดวก มีท้ังทางรถยนต�และทางรถไฟ  
        การเดินทางทางรถยนต� มีเส!นทางซ่ึงเรียกกันว�า ถนนสาย
เอเชียซ่ึงก็คือ ทางหลวงแผ�นดิน หมายเลข 43 ซ่ึงเปFนเส!นทางหลัก 
ขนาด 4 ช�องทางจราจร ตัดผ�าน ซ่ึงเส!นทางสายน้ีเปFนเส!นทางหลัก
เชื่อมต�อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต! 
        การเดินทางทางรถไฟ มีเส!นทางรถไฟ ตัดผ�านตัดผ�านตัว
อําเภอ มีสถานีรถไเส!นทางรถไฟ 2 แห�ง คือ สถานีจะนะ ต้ังอยู�ท่ี
ตําบลบ!านนา และสถานรถไฟควนมีด ต้ังอยู�ท่ีตําบลควนมีด  



๖ 

 

 

 

ด�านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  1.ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญ 
ได�แก-  

ยางพารา  ข!าว  ประมง 

2.ช่ือแหล-งน้ําท่ีสําคัญ
ได�แก- (แม-น้ํา/บึง/
คลอง) 

คลองสะกอม  คลองนาทับ 

3.โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
ได�แก-  

บริษัท จะนะนํ้ายาง  จํากัด   
ท่ีต้ัง  ต.บ!านนา 
บริษัทฉลองอุตสาหกรรมนํ้ายางข!น 
ท่ีต้ัง  ต.บ!านนา 
ท่ีมา : http://www.chana-sk.go.th 
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แผนยุทธศาสตร/  และกลยุทธ/  การดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร/ ๑  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   

กลยุทธ� ๑.๑  ผู!เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
       ๒.๐๐  ข้ึนไป 
กลยุทธ� ๑.๒  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ    
                 หน�วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต�อคุณภาพของ  
                 ผู!เรียน อยู�ในระดับ ดี 
กลยุทธ� ๑.๓  ผู!เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐาน 
                 วิชาชีพ   
กลยุทธ� ๑.๔  ผู!เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง 
       การศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา                   
                 (V-NET) ต้ังแต�คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
กลยุทธ� ๑.๕  ผู!เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง 
                 การศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา  

       (V-NET) ต้ังแต�คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
       ในกลุ�มวิชาภาษาอังอังกฤษ  

กลยุทธ� ๑.๖  ผู!เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐาน 
       อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   
                 หรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการประกัน 
                 คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
กลยุทธ� ๑.๗  ผู!เรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
กลยุทธ� ๑.๘  ผู!สําเร็จการศึกษาท่ีได!งานทํา หรือประกอบ 
       อาชีพอิสระ  หรือศึกษาต�อภายใน  ๑  ปI 
กลยุทธ� ๑.๙  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
                 หน�วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู!รับบริการ   
                 ท่ีมีต�อคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา อยู�ใน 
                 ระดับ ดี 
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ยุทธศาสตร/ ๒  ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา   

กลยุทธ� ๒.๑  การใช!และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
       รายวิชาท่ีสอดคล!องกับความต!องการของ 
                 สถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ� ๒.๒  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชา 
กลยุทธ� ๒.๓  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
                 ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 
กลยุทธ� ๒.๔  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ 
                 สอนรายวิชา 
กลยุทธ� ๒.๕  การฝtกงาน  ฝtกประสบการณ�วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร/ ๓  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
กลยุทธ� ๓.๑  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   
                 สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
กลยุทธ� ๓.๒  การจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ� ๓.๓  การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ� 
กลยุทธ� ๓.๔  การบริหารงานและภาวะผู!นําของผู!บริหาร 
                 สถานศึกษา 
กลยุทธ� ๓.๕  การบริหารจัดการระบบฐานข!อมูล 
                 สารสนเทศของสถานศึกษา 

 กลยุทธ� ๓.๖  การบริหารความเสี่ยง   ครบ  5  ด!าน 
กลยุทธ� ๓.๗  การจัดระบบดูแลผู!เรียน 
กลยุทธ� ๓.๘  การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล!อม และ 
                 ภูมิทัศน�ของสถานศึกษา และการใช!อาคาร 
                 สถานท่ี ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการโรงฝtกงาน 
                 ศูนย�วิทยบริการ 
กลยุทธ� ๓.๙  การบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ�  ครุภัณฑ�  
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                 และคอมพิวเตอร� 
กลยุทธ� ๓.๑๐  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ� ๓.๑๑  การบริหารการเงินและงบประมาณ 
กลยุทธ� ๓.๑๒  การระดมทรัพยากรในการจัดการ 
         อาชีวศึกษา  กับเครือข�ายท้ังในประเภท 
                   และ หรือต�างประเทศ 

ยุทธศาสตร/ ๔  ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
กลยุทธ� ๔.๑  การบริหารจัดการการบริการวิชาการและ 
                 วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร/ ๕  ด�านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ/  งานสร�างสรรค/  หรือ
งานวิจัย   

กลยุทธ� ๕.๑  การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ�  
                 งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัยของผู!เรียน 
กลยุทธ� ๕.๒  การบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  
                 งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัยของครู 

ยุทธศาสตร/ ๖  ด�านการปลูกฝSงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป5น
พลเมืองไทยและพลโลก   

กลยุทธ� ๖.๑  การปลูกฝ&งจิตสํานึกด!านการรัดชาติ เทิดทูน 
                 พระมหากษัตริย�  ส�งเสริมการปกครองระบบ 
                 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปFน 
                 ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ   
                 วัฒนธรรม 
กลยุทธ� ๖.๒  การปลูกฝ&งจิตสํานึกด!านการอนุรักษ� 
                 สิ่งแวดล!อม 
กลยุทธ� ๖.๓  การส�งเสริมด!านกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ� ๖.๔  การปลูกฝ&งจิตสํานึกด!านปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร/ ๗  การประกันคณุภาพการศึกษา   
กลยุทธ� ๗.๑  กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธ� ๗.๒  การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

SWOT  ของสถานศึกษา 
จุดแข็ง  (Strength) 
1.  มีพ้ืนท่ีมาก  (98  ไร�)  ทําเล
ท่ีตั้งอยู�ติดถนนใหญ�  สะดวกต�อการ
คมนาคม 
2 .  เ ปF น ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
อาชีวศึกษาแห�งเดียวในอําเภอจะ
นะ 
3.  บุคลากรส�วนใหญ�เปFนคนรุ�น
ใ ห ม�   ไ ฟ แ ร ง   ง� า ย ต� อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
4.  สภาพแวดล!อมภายในมีความ
ร�มรื่น  บรรยากาศดี  เปFนธรรมชาติ 
พร!อมกับมีสนามฟุตซอล  สระว�าย
นํ้า  สนามบาสเก็ตบอล  สนาม
ฟุตบอล  สนามวอลเลย�บอล  สนาม
เซป&กตะกร!อ  และมีความพร!อม
ท า ง ด! า น ห อ ป ร ะ ชุ ม  อ า ค า ร
เอนกประสงค� 
5.  ผ�านการประเมินจาก  สมศ.  
รอบท่ีสอง 
6 .   จั ด ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า ชี พ ท่ี
หลากหลายตามความต!องการของ
ชุมชนท!องถ่ิน 
 
 

จุดอ-อน  (Weakness) 
1.  บุคลากรขาดขวัญกําลังใจใน
ตําแหน�งหน!าท่ีการงานท่ีมั่นคง  
(ครูจ!างสอน , พนักงานราชการ,   
ลูกจ!างช่ัวคราว) 
2.  จํานวนนักเรียน  นักศึกษา   
ในบางแผนกยังมีปริมาณท่ีน!อย 
3.  สถานศึกษาห�างไกลจากตัว
เมือง 
4.  มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
บ�อย  เน่ืองจากขาดขวัญกําลังใจ
และความมั่นคงในอาชีพ 
5.  บุคลากรมีภาระงานมากไม�
สามารถพัฒนางานในหน!าท่ีความ
รับผิดชอบได!ดีเท�าท่ีควร 
6.  บุคลากรได!รับการพัฒนา
โอกาสความก!าวหน!าน!อย 
7.  บุคลากรมีประสบการณ�ในการ
ทํางานน!อย 
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จุดแข็ง  (Strenge) 
7.  ได!รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต! 
8.  เปFนสถานศึกษาท่ีอยู�ใกล!กับ
โรงเรียนสัง กัด  สพฐ.  (มัธยม)  
โรงเรียนสอนศาสนา  และโรงงาน
อุตสาหกรรม 
9 .  บุ ค ล า ก ร เ ปF น ค น ใ น พ้ื น ท่ี   
(ภูมิลําเนา) 
10. มี ห อ พั ก สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น
นักศึกษาท้ังชายและหญิง 

 

โอกาส  (Opportunity) 
1 .   อ ยู� ใ ก ล! แ ห ล� ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เปF น โ รง งานผลิต
กระแสไฟฟSา  โรงแยกแกvสจะนะ 
2.  แผนแม�บทของอําเภอจะนะ
อนาคตเปFนเมืองท�าเรือนํ้าลึก  และ
อุตสาหกรรม 
3.  องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  
ชุมชน    และส�วนราชการ  เปFนมิตร
ท่ีดีให!ความร�วมมือ 
4 .   สถานประกอบการมี ม าก
เพียงพอต�อการฝtกงานของนักเรียน  
นักศึกษา 
 

อุปสรรค  (Thread) 
1.  สถานศึกษาตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัย  3  จังหวัดชายแดนภาคใต!  
4  อําเภอของจังหวัดสงขลา 
2.  ความแตกต�างทางความคิด / 
ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภาษา 
3.  ค�านิยมสังคมเมือง 
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู!บริหาร
และบุคลากรบ�อย 
5.  สถานศึกษาอยู�ห�างไกลจาก
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ทํา
ให!การประชุม  การประสานงาน
ต� า ง  ๆ  เ ปF น ไ ป ด! ว ย ค ว า ม
ยากลําบาก 
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โอกาส  (Opportunity) 
5.  ได!รับการสนับสนุนงบประมาณ
ใน เ ขต พัฒนา พิ เ ศษ เ ฉพาะ กิ จ
ชายแดนใต!  จากรัฐบาล 
6.  สถานศึกษาได!รับความร�วมมือ
จากโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  และ
โรงเรียนสอนศาสนา  ทําให! จัด
หลักสูตรวิชาชีพได!หลากหลาย 

อุปสรรค  (Thread) 
6.  ผู! เ รี ยนให!ความสนใจ กับ
วิทยาลัยฯ  ท่ีอยู�ในตัวเมือง 
 

 
เป_าหมายด�านปริมาณ 

1.  จัดการศึกษาทุกประเภทวิชาตามหลักสูตร  
เปSาหมายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

2.  ขยายการเปMดสอนหลักสูตรในประเภทและ
สาขาวิชาให!สนองความต!องการของท!องถ่ิน 

3.  เตรียมการผลิตกําลังคนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน
และสนองความต!องการทางเศรษฐกิจ ท้ังระดับท!อง ถ่ินและ
ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

 

ข�อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 

ช่ือสถานศึกษา :   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สถานท่ีตั้งและท่ีอยู-  :   เลขท่ี  87 หมู�ท่ี 8  
ถนนสายหาดใหญ�-จะนะ ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย�  90130 
โทรศัพท/  :    0-7447-7292 , 0-7431-8428 
โทรสาร   :   0-7447-7292 , 0-7431-8428 
เว็บไซต/   :  http://www.chanatc.ac.th 
E-mail address   : info@chanatc.ac.th   

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการได!ประกาศให!จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิค 

จะนะ   อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา เปFนสถานศึกษาสัง กัด
กองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี   
23  พฤษภาคม  2539    (ป&จจุบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) เพ่ือเปFนการขยายการอาชีวศึกษา ให!กว!างขวางและ
สอดคล!องกับความต!องการของท!องถ่ิน และตลาดแรงงาน  ซ่ึงจะเปFน
การแก!ป&ญหาการขาดแคลนกําลังคน     มุ�งเสริมสร!าง และพัฒนา
กําลังคนของประเทศ ให!มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ  ตาม
นโยบายของรัฐบาล  โดยใช!ท่ีดินสาธารณประโยชน�  "ทุ�งพันตัน"  
บนเน้ือท่ี  98 ไร�  2  งาน   7.10   ตารางวา 

-    ทิศเหนือ  จรด  ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  43   
- ทิศใต!   จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก   จรด  ท่ีดินว�างเปล�าของเอกชน 
- ทิศตะวันตก  จรด  สถาบันพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา 



๑๔ 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการดําเนินการเปjดสอนสาขาวิชา
ดังต-อไปนี้ 

 
ปk  พ.ศ. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2539 เริ่มดําเนินโครงการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
โดยการสํารวจหาพ้ืนท่ี  

พ.ศ.  
2540 

เปMดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3  
สาขาวิชา   ประกอบด!วย  ช�างไฟฟSา  ช�างก�อสร!าง  
ช�างเชื่อมโลหะ  เน่ืองจากอาคารเรียนยังสร!างไม�
เสร็จ  จึงฝากเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ�   

พ.ศ.2541 เปMด ทําการ เรี ยนการสอน  โดยนํา นักเรียน    
นักศึกษา  ย!ายกลับมาเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิค 
จะนะ  3  สาขาวิชา   ประกอบด!วย  ช�างไฟฟSา  
ช�างก�อสร!าง ช�างเชื่อมโลหะ   

พ.ศ.2542 เปMดสอนหลักสูตรทวิภาคี  แผนกช�างไฟฟSา 
พ.ศ.2543 เปMดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)   เพ่ิมเติม  3     สาขาวิชา  ประกอบด!วย  
ช�างยนต�  ช�างอิเล็กทรอนิกส�  และบัญชี   และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)  
2 สาขาวิชา ประกอบด!วย ช�างไฟฟSา ช�างก�อสร!าง 

พ.ศ.2545 เปMดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) เพ่ิมเติม  1  สาขาวิชา  ประกอบด!วย  
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ    

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

ปk  พ.ศ. การดําเนินงาน 
พ.ศ.2548 เปMดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง        

( ปวส.)   2  สาขาวิชา  ประกอบด!วย  สาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร�, สาขาเทคนิค 
ยานยนต� 

พ.ศ.2549 เปMดสอนหลักสูตรเพ่ิมเติม   ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  ระดับทวิภาคี  ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการกับความร�วมมือระหว�าง
ประเทศสหพันธรัฐพม�า  ผู!รับผิดชอบการเรียนการ
สอน คือวิทยาลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

พ.ศ.2550 เปMดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ�  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

พ.ศ.2552 เปMดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
(ปวช.) ผลิตภัณฑ�ยาง 

พ.ศ.2554 เปMดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง   (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ          สาขา
การบัญชี 

พ.ศ.2556 เปMดสอนหลักสูตร ทวิภาคี  สาขาวิชาช�างยนต�  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)     ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

วัตถุประสงค/สถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เปFนสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีหน!าท่ีและ
ภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  
เพ่ือตอบสนองความต!องการของสังคมและประเทศชาติให!เปFนผู!ท่ีมี
ความรู!  มีทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนอบรมสั่งสอนให!เปFนผู!ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมเหมาะสมท่ีจะเปFนพลเมืองดีของชาติวิทยาลัยฯ จึงกําหนด
วัตถุประสงค�ในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาดังน้ี 

1.   เพ่ือจัดการเรียนการสอน การฝtกงานให!นักเรียน 
นักศึกษาเปFนผู! มีความรู!และทักษะทางวิชาชีพประเภทวิชาช�าง
อุตสาหกรรม พณิชยกรรม  ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความ  
ต!องการของตลาดแรงงาน 

2.   เพ่ือปลูกฝ&งค�านิยมและทัศนคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

3.   เพ่ือจัดกิจกรรมต�าง ๆ  ท้ังในหลักสูตรและกิจกรรม
พิเศษ เพ่ือปลูกฝ&งให!ผู!เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.   เพ่ือนําความรู!ด!านวิชาชีพแขนงต�าง ๆ ช�วยเหลือและ
บริการสังคมโดยเฉพาะอย�างย่ิง  โครงการพระราชดําริและโครงการ
พัฒนาในชนบท  เพ่ือยกระดับความเปFนอยู�ของประชาชนให!ดีข้ึน 

ปรัชญา  คติพจน/  จุดยืนของสถานศึกษา ฯลฯ 

ปรัชญาของวิทยาลัย  "คุณภาพเลิศ  ประเสริฐ 
คุณธรรม  ก!าวนําวิชา  พัฒนาสังคม" 

คติพจน/ของวิทยาลัย  "สุ  จิ  ปุ  ลิ  รู!จักฟ&ง                
รู!จักคิดค!นคว!า   รู!จักถามตอบ  รู!จักบันทึก" 



๑๗ 

 

 

 

จุดยืนของสถานศึกษา "ถูกต�อง  ประหยัด    
พัฒนาต-อเนื่อง" 

อัตลักษณ/  "เก-ง  ดี  มีคุณธรรม" 
เก�ง คือ  มีความรู! ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ�

ด!านวิชาชีพของตนเอง 

ดี   คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความต้ังใจจริง ในการ       
ปฏิบัติงาน  มีความเปFนประชาธิปไตย  
          มีจิตอาสา  ให!บริการสังคม  มีวินัย ตรงต�อเวลา  มีความ          
รับผิดชอบ และไม�ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด 
 มี คุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจ ท่ี ทําให! บุคคล                  
ประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มีจิตอาสา 
  เอกลักษณ/  “บริการวิชาชีพสู-ชุมชน” 
  จุดเน�น นําความรู�ทักษะจากการเรียน มาปฏิบัติ 
  จุดเด-น การนําความรู�จากการศึกษาวิชาชีพ  
บริการวิชาชีพชุมชน 

  ดอกไม�ประจําวิทยาลัย 
  ต!นพันตัน   ความน�าสนใจของไม!ต!นน้ี  คือเปFนไม!           
ท่ีมีรูปทรงสวยงาม  ให!ร�มเงาได!ดี  นิเวศกว!างไกล  ต้ังแต�ภาคเหนือ         
จรดภาคใต! ภาคกลางจรดภาคตะวันออกและจรดภาคตะวันออก          
เฉียงเหนือ จึงสามารถปลูกได!กว!างขวางข้ึนได!ในดินทุกชนิด ท่ีเด�น          
มากคือออกดอกตลอดปI  ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมาก               
ย่ิง  ทรงพุ�มยอดมีก่ิงมากเท�าไรก็ออกดอกได!มากเท�าน้ัน เพราะว�า          
ดอกออกตามปลายก่ิง  
  



๑๘ 

 

 

 

วิสัยทัศน/ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
“ เราจะมุ�งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพ   เพ่ือผลิตกําลังคนด!าน

อาชีวะ  ให!มีคุณธรรม คุณภาพ  และได!มาตรฐานอาชีวศึกษา ตาม
ความต!องการของชุมชนท!องถ่ิน  เพ่ือเปFนกําลังหลักในการพัฒนา
ประเทศ ” 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับ  ปวช.  ปวส.  และฝtกอบรม

ระยะสั้น ให!กับ เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป ตามความต!องการ ของ
ชุมชนท!องถ่ิน 
 2.  ผลิตกําลังคนด!านอาชีวศึกษา  ให!มีความรู!คู�คุณธรรม   
“ เก�ง  ดี  มีคุณธรรม”  เปFนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ  
 3.  สร!างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานประกอบการ  
ชุมชน  หน�วยงานภาครัฐ และเอกชน  เพ่ือใช!ทรัพยากรร�วมกัน   
 4. ส�งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสร!างนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
 5.  ให!บริการด!านวิชาการ และวิชาชีพ  สู�ชุมชน และส�งเสริม 
ผลิตภัณฑ�ชุมชน 
 6.  ส�งเสริมสนับสนุน ให!นักเรียน  นักศึกษา  ด!านการ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการเปFน
พลเมืองไทย และพลโลก  
 7. บริหารจัดการวิทยาลัย ด!วยหลักธรรมาภิบาล   
 8. ส�งเสริม สนับสนุน ให!บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู!
ด!านวิชาชีพ  และ มีคุณธรรม   
 
 
 



๑๙ 

 

 

 

ทําเนียบผู�บริหารวิทยาลัยฯ 
1.  นายสุธรรม    เดชนครินทร� พ.ศ.  2538 - 2542  
2.  นายณรงค�      ดียิ่ง  พ.ศ.  2542 -  2547 
3.  นายชาญทนงค�  บุญรักษา พ.ศ.  2547 -  2550 
4.  นายมนูญ คุ!มกล่ํา  พ.ศ.  2550 -  2551 
5.  นายประจวบ   จันทภาโส พ.ศ.  2551 -  2553 
6.  นายมนัสฌาน�   ชูเชิด  พ.ศ.  2553 - ๒๕๕๘ 
๗.  นายธีระพัฒน� บุญพันธุ�  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ป&จจุบัน 
 
 

ผู�บริหารวิทยาลัยฯ  ปkการศึกษา 2558 
1.  นายธีระพัฒน�  บุญพันธุ�  ผู!อํานวยการวิทยาลัยฯ 
2.  นายวิทยา  เกตุชู  รองผู!อํานวยการฝhายบริหารฯ 
3.  นายประพนธ�  สกูลหรัง  รองผู!อํานวยการฝhายวิชาการ 
4.  นายภาณุวัฒน�  บุญยะรัตน�   รองผู!อํานวยการฝhายแผนงานฯ 
5.  นายศราวุธ  ชุมภรูาช  ครู คศ. 1 ทําหน!าท่ี รองผู!อํานายการฝhาย        

                          พัฒนาฯ 

 
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก  ประจําปkการศึกษา  2556 - 2558 

ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี   660 / 2556      
ลงวันท่ี  3  พฤษภาคม  2556 

 
1. นายณรงค� ดียิ่ง กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิ 
2. นายเฉลมิ ทองพรม กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสุธรรม เดชนครินทร� กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประจําปkการศึกษา  255๘ – 255๙ 
ตามคําสั่ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ท่ี  14๗๒ / 255๘                          

ลงวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  255๘ 
 

1. นายธีระพัฒน� บุญพันธุ� ผู!อํานวยการ ประธาน
กรรมการ 

2. นายวิทยา เกตุชู รองผู!อํานวยการ กรรมการ 
3. นายภาณุวัฒน� บุญยะรัตน� รองผู!อํานวยการ กรรมการ 
4. นายประพนธ� สกูลหรัง รองผู!อํานวยการ กรรมการ 
5. นายศราวุธ ชุมภูราช ครู ค.ศ.๑  

ทําหน!าท่ี 
รองผู!อํานวยการ 

กรรมการ 

6. นายปริญญา อินทศร ผู!แทนฝhาย
แผนงานฯ 

กรรมการ 

7. นายมานพ บุญประเสริฐ ผู!แทนฝhายวิชาการ กรรมการ 
8. นายบุญสง การสุวรรณ ผู!แทนฝhายพัฒนา

กิจการฯ 
กรรมการ 

9. ว�าท่ี ร.ต.วีระวงศ� วงศ�หล�อ ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายสมคิด เพ็ชร�เทพ ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสุธิษา บุญเรืองขาว ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายสุวิทย� เชยบัวแก!ว ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นายกอบศักด์ิ ดิษโสภา ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นายประสาน หมินแดง ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๕. นางสาวอาบีดvะ นุ!ยเอียด ผู!ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๖. นางสิริภัทร บัวแดง ผู!แทนฝhายบริหาร

ทรัพยากร 
กรรมการ
และ
เลขานุการ 

 
 
 



๒๑ 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

ข�อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 
 
 

ประเภท จํานวน 
ระดับ วุฒิการศึกษา 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ตํ่ากว-า  
ป.ตรี 

ผู!บริหารวิทยาลยั 4 - 1 3 - 4 - - 
ข!าราชการคร ู 13 9 3 1 - 1 12 - 
ลูกจ!างประจํา 1 - - - - - - 1 
พนักงานราชการ 44 - - - - 4 32 8 
ลูกจ!างช่ัวคราว
(ครู) 

3 - - - - - 3 - 

ลูกจ!างช่ัวคราว
(ธุรการ) 

8 - - - - - 7 1 

จ!างเหมาบริการ 11 - - - - - 4 7 
รวม 84 9 4 4 - 9 58 17 
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แผนภูมิแสดง จํานวนข�อมูลบุคลากร วิทยาลัย เทคนิคจะนะ
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ข�อมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
จํานวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 

ภาคเรียนที่ 1 ปkการศึกษา 2558   (ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
นศ.

ตกค�าง 
รวมยอด
ทั้งส้ิน 

ช�างยนต� 103 57 19 179 24 203 
ช�างเช่ือมโลหะ 29 12 11 52 8 60 
ช�างไฟฟSากําลัง 48 31 19 98 10 108 
ช�างอิเล็กทรอนิกส� 15 8 8 31 2 33 
ช�างก�อสร!าง 12 8 6 26 6 32 
อุตสาหกรรมยาง 16 8 5 29 4 33 
การบัญชี 45 26 9 80 2 82 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 45 31 29 105 1 106 

รวม 313 181 106 600 57 657 
 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 
ภาคเรียนที่ 2 ปkการศึกษา 2558  (ข�อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559) 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
นศ.

ตกค�าง 
รวมยอด
ทั้งส้ิน 

ช�างยนต� 100 58 19 177 23 200 
ช�างเช่ือมโลหะ 29 12 10 51 8 59 
ช�างไฟฟSากําลัง 47 30 19 96 10 106 
ช�างอิเล็กทรอนิกส� 15 8 7 30 2 32 
ช�างก�อสร!าง 11 6 6 23 6 29 
อุตสาหกรรมยาง 16 8 5 29 4 33 
การบัญชี 42 26 9 77 3 80 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 42 30 28 100 1 101 

รวม 302 179 103 584 56 640 
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จํานวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 

ภาคเรียนที่ 1 ปkการศึกษา 2558  (ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม 
นศ.

ตกค�าง 
รวมยอด
ทั้งส้ิน 

ช�างยนต� 32 24 56 3 59 
ช�างไฟฟSากําลัง 26 29 55 - 55 
ช�างโยธา 11 - 11 3 14 
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร� 

5 7 12 2 14 

การบัญชี 17 15 32 5 37 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 17 10 23 10 37 

รวม 108 85 193 23 216 
 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 2 ปkการศึกษา 2558  (ข�อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม 
นศ.

ตกค�าง 
รวมยอด
ทั้งส้ิน 

ช�างยนต� 29 24 53 3 56 
ช�างไฟฟSากําลัง 25 29 54 - 54 
ช�างโยธา 10 - 10 3 13 
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร� 

5 7 12 1 13 

การบัญชี 16 15 31 5 36 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 17 10 27 10 37 

รวม 102 85 187 22 209 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 
ปIการศึกษา 2558 จําแนกตามสาขาวิชาและภาคเรยีน

ภาคเรียนท่ี 1
ภาคเรียนท่ี 2
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แผนภูมิแสดงจํานวนศึกษา ระดับช้ัน ปวส. ปIการศึกษา 2558 
จําแนกตามสาขาวิชาและภาคเรยีน

ภาคเรียนท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 2
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จํานวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ที่สําเร็จการศึกษา 
ปkการศึกษา 2558 (ข�อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559) 
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แผนภูมิแสดงการจบการศึกษาของนักเรียน ระดับ ปวช. 
ปIการศึกษา 2558

นักเรียน ปวช.3 (56) นักเรียนท่ีจบการศึกษา

แผนกวิชา 
ปวช.3(56) 

นศ.ที่สําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ/ 

นศ.ระดับ
ปวช. ตกค�าง

ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ร�อยละของ
ผู�สําเร็จ

การศึกษา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชาช-างอุตสาหกรรม         
ช�างยนต� 19 - 19 11 - 11 4 57.89 
ช�างเช่ือมโลหะ 10 - 10 6 - 6 2 60.00 
ช�างไฟฟSากําลัง 19 - 19 8 - 8 6 42.11 
ช�างอิเล็กทรอนิกส� 7 - 7 4 - 4 - 57.14 
ช�างก�อสร!าง 5 1 6 1 1 2 - 33.33 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 1 4 5 - 1 1 - 20.00 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
การบัญชี - 9 9  9 9 - 100.00 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 8 20 28 6 18 24 - 85.71 

รวม 69 34 103 36 29 65 12 63.11 
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จํานวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สําเร็จการศึกษา 
ปkการศึกษา 2558 (ข�อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559) 
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แผนภูมิแสดงการจบการศึกษาของนักเรียน ระดับ ปวส.
ปIการศึกษา 2558

นักเรียน ปวส.2 (57) นักเรียนท่ีจบการศึกษา

แผนกวิชา 
ปวส.2 (57) 

นศ.ที่สําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ/ 

นศ.ระดับ
ปวส. 

ตกค�างท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

ร�อยละของ
ผู�สําเร็จ

การศึกษา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชาช-างอุตสาหกรรม         
ช�างยนต� 24 - 24 22 - 22 - 91.66 
ช�างไฟฟSากําลัง 29 - 29 26  26 - 89.65 
ช�างโยธา - - - - - - 1 - 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 1 6 7 - 6 6 6 85.71 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
การบัญชี - 15 15 - 14 14 - 93.33 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 1 9 10 1 8 9 4 90.00 

รวม 55 30 85 49 28 77 11 90.58 



 
 

ข�อมูลครุภัณฑ/ที่ได�รับ ปkงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ แผนกวิชา/งาน รายการครุภัณฑ/ เลขครภุัณฑ/ แหล-งของเงิน งบประมาณ จํานวน หน-วย หมายเหตุ 
1 ช�างยนต� ชุดฝtกเครื่องยนต�ดีเซล

หัวฉีดไฟฟSาระบบคอม
มอนเรล 

2815-001-0001/581-001 งบลงทุน 198,900.00 1 เครื่อง  

2 งานอาคารสถานที่ เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส�วนชนิดติดผนัง 
ขนาด 9,000 BTU 

4120-001-0011/582-002 งบบํารุงการศึกษา 14,445.00 1 เครื่อง  

3 งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส�วนชนิดแขวน

เพดาน ขนาด 
26,133.38 BTU 

4120-001-0012/582-001
ถึง002 

งบบํารุงการศึกษา 63,772.00 2 เครื่อง  

28 
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ข�อมูลด�านอาคารสถานท่ี 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะส่ิงก-อสร�าง 
ก-อสร�าง
เสร็จ    
ปkพ.ศ. 

งบประมาณ 

1 อาคารอํานวยการ 2541 10,022,483.00 

2 อาคารเรียน 4 ชั้น 2541 14,644,062.00 

3 อาคารโรงฝtกงาน 2541 20,634,055.00 

4 บ!านพักครูเรือนแถว 2541 2,490,400.00 

5 
ระบบประปาพร!อมเครื่อง
สูบนํ้า 

2541 2,000,000.00 

6 เสาธงสูง 18 ม. 2541 107,000.00 

7 
ทําถนนสายในวิทยาลัย 
ยาว  150 เมตร 

2541 956,000.00 

8 โรงอาหารเอนกประสงค� 2542 249,000.00 

9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ยาว 245 เมตร 

2542 1,200,000.00 

10 
ถนนภายในวิทยาลัยฯ  
ยาว  400 เมตร 

2543 1,780,000.00 

11 
รั้วประกอบเหล็ก  650 
ม. 

2544 1,540,500.00 

12 
ถนนภายในวิทยาลัยฯ  
ยาว  135 เมตร 

2545 561,600.00 

 

 



๓๐ 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะส่ิงก-อสร�าง 
ก-อสร�าง
เสร็จ    
ปkพ.ศ. 

งบประมาณ 

13 สนามบาสเก็ตบอล 2546 244,000.00 

14 ปรับปรุงอาคาร 3 หลัง 2548 500,000.00 

15 ปรับปรุงอาคาร 3 หลัง 2550 800.000.00 

16 บ!านพักผู!บริหาร 2551 812,000.00 

17 บ!านพักครู 4 ยูนิต 2551 2,331,958.00 

18 อาคารหอพักนักเรียน 2551 4,400,000.00 

19 
รั้วคอนกรีตบล็อก  ยาว  
450 ม. 

2551 1,269,000.00 

20 

ปรับปรุงสิ่งก�อสร!างและ
ระบบสาธารณูปโภค 
(ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค�) 

2552 396,000.00 

21 
ปรับปรุงซ�อมแซม
บ!านพักและปรับปรุง
ซ�อมแซมทาสีรั้ว 

2552 190,960.00 

22 
อาคารหอพักนักเรียน
ชาย  9 ห!อง 

2554 4,990,000.00 

23 
ปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ืองโรง
ฝtกงาน 

2554 827,000.00 

24 
ปรับปรุงกระจก
อลูมิเนียมอาคารเรียน
และโรงฝtกงาน 

2554 1,885,000.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะส่ิงก-อสร�าง 
ก-อสร�าง
เสร็จ    
ปkพ.ศ. 

งบประมาณ 

25 
ปรับปรุงศูนย�การเรียนรู! 
IT CENTER 

2554 1,200,000.00 

26 
ปรับปรุงฝSาเพดานและ
ระบบไฟฟSาอาคาร
เอนกประสงค� 

2554 988,000.00 

27 
ปรับปรุงฝSาเพดาน 
หลังคาเรียนและโรง
ฝtกงาน 

2554 985,000.00 

28 
ปรับปรุงภายในอาคาร1 
และเวทีอาคาร
เอนกประสงค� 

2554 1,604,000.00 

29 
สนามฟุตซอลพร!อม
ติดต้ังอุปกรณ�มาตรฐาน 

2555 1,999,000.00 

30 
ปรับปรุงซ�อมแซม
ห!องนํ้าภายในวิทยาลัยฯ 

2555 558,000.00 

31 
ปรับปรุงซ�อมแซมทาสี
อาคารอํานวยการและ
อาคารเรียน 4 ชั้น 

2555 789,000.00 

32 
ปรับปรุงซ�อมแซมถนน 
คสล. 

2555 3,381,000.00 

33 
ปรับปรุงซ�อมแซมอาคาร
เรียน 4 ชั้น 

2555 702,000.00 

34 
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ
และโรงฝtกงาน 

2555 2,291,000.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะส่ิงก-อสร�าง 
ก-อสร�าง
เสร็จ    
ปkพ.ศ. 

งบประมาณ 

35 
ปรับปรุงภายในอาคาร
สํานักอํานวยการ 

2555 482,500.00 

36 
ปรับปรุงภูมิทัศน�
ด!านหน!าอาคาร
อํานวยการ 

2555 1,535,000.00 

37 
ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค�และ 
ภูมิทัศน� 

2555 3,075,000.00 

38 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 2555 4,501,000.00 

39 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 2555 3,364,000.00 

40 
ปรับปรุงสนามบาสเก็ต
บอล 

2555 589,000.00 

41 
ปรับปรุงสนาม
วอลเลย�บอล 

2555 423,000.00 

42 
ปรับปรุงสนามเซป&ก
ตะกร!อ 

2555 169,000.00 

43 ปรับปรุงสระว�ายนํ้า 2555 1,803,000.00 

44 ปรับปรุงทางเท!า 2555 2,322,000.00 

45 
ปรับปรุงโรงฝtกงาน
แผนกช�างเชื่องโลหะ 

2555 335,000.00 

46 
ปรับปรุงประตูทางเข!า
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

2555 179,000.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะส่ิงก-อสร�าง 
ก-อสร�าง
เสร็จ    
ปkพ.ศ. 

งบประมาณ 

47 
ปรับปรุงอาคาร(อาคาร
ปฏิบัติการชั่วคราว 
ศูนย�ฯสะเดา) 

2556 499,500.00 

48 
ปรับปรุงอาคาร(อาคาร
ปฏิบัติการชั่วคราว 
ศูนย�ฯสะเดา) 

2558 499,500.00 

49 ปรับปรุงระบบไฟฟSา 2558 1,489,619.00 

50 ปรับปรุงอาคาร 2558 1,683,000.00 

51 
ปรับปรุงห!องนํ้า-ห!อง
ส!วม 

2558 1,263,000.00 

52 ปรับปรุงระบบประปา 2558 1,178,000.00 

53 
ปรับปรุงถนนทางเข!า
วิทยาลัยฯ 

2559 499,000.00 

54 
ปรับพ้ืนท่ีและถมดิน 
2,805 ลบ.ม. 

2559 818,000.00 

55 
ก�อสร!างอาคารสํานักงาน
องค�การวิชาชีพใน
อนาคตแห�งประเทศไทย 

2559 818,000.00 

56 
ปรับปรุงอาคารสื่อสาร
ทางไกล 

2559 499,000.00 

57 
ปรับปรุงศูนย�ฝtก
ประกอบวิชาชีพอิสระ 

2559 499,000.00 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจําปk พ.ศ.  255๘ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   

ท่ี หมวด / รายการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 งบบุคลากร     

    เงินเดือนข!าราชการ 7,018,057  

    เงินเดือนลูกจ!างประจํา 247,340  

    ค�าตอบแทนพนักงานราชการ 9,600,459  

  รวมงบบุคลากร 16,865,856  

2 งบดําเนินงาน   

    ปวช. 6,607,200  

    ปวส. 612,900  

    ระยะสั้น 32,000  

    
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต! 

6,728,500  

  รวมงบดําเนินงาน 13,980,600    

3 งบลงทุน     

    ครุภัณฑ�      198,900    

  ค�าท่ีดิน สิ่งก�อสร!าง 2,940,500  

  รวมงบลงทุน 3,139,400    

 



๓๕ 

 

 

 

ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร 
หมาย
เหตุ 

4 งบอุดหนุน     

    
ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี 

30,000  

    
โครงการหารายได!ระหว�าง
เรียน 

103,000  

    
โครงการสิ่งประดิษฐ�ของ
คนรุ�นใหม� 

595,000  

    
ทุนการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (จชต.) 

4,490,000  

    โครงการเรียนฟร ี 15  ปk   

      
ค�าจัดการเรียนการ
สอน 

5,743,700  

      ค�าหนังสือเรียน 1,238,992  

      
ค�ากิจกรรมพัฒนา
ผู!เรียน 

588,524  

      ค�าอุปกรณ�การเรียน 284,970  

      ค�าเครื่องแบบนักศึกษา 591,300  

  รวมงบอุดหนุน 13,665,486  

 

 

 



๓๖ 

 

 

 

ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร 
หมาย

เหตุ 
5 งบรายจ-ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการส�งเสริมการฝtก
ประกอบอาชีพอิสระ 50,000   

    
โครงการสร!างเสรมิคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให!ได!
มาตรฐาน 

455,000   

    
โครงการเร�งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา 

237,000   

    
โครงการลดป&ญหาการออก
กลางคัน 

50,000   

  
โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให!
นักเรียน 

146,477  

  
โครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

20,000  

  
โครงการศูนย�ฝtกอาชีพ
ชุมชน Fix it center 

543,999  

  

โครงการพัฒนา
ประสบการณ�วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการ 

42,000  

  โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา 15,000  

  โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 500,000 
 

 



๓๗ 

 

 

 

ท่ี หมวด / รายการ จัดสรร 
หมาย

เหตุ 

  
พัฒนาคุณภาพการจัด
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
(กลุ�มสถานศึกษาท่ีมีหอพัก) 

435,000  

  
อุปกรณ� (เครื่องมือ
ประจําตัวผู!เรียน ปวช.1) 

536,000  

  รวมงบรายจ-ายอ่ืน ๆ   3,030,476   

รวมท้ังส้ิน 50,681,818   

 

 

งบบุคลากร
16,865,856

33%

งบดําเนินงาน
13,980,600

28%

งบลงทุน
3,139,400

6%

งบอุดหนุน
13,665,486

27%

งบรายจ-ายอื่นๆ
3,030,476

6%

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปk พ.ศ.2558

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ�ายอ่ืนๆ



๓๘ 

 

 

 

ข�อมูลสถานประกอบการ ปkการศึกษา 2558 

ระดับชัน้ 
จํานวนนกัศึกษา 

ที่เข�าสู-สถานประกอบการ 
จํานวนสถานประกอบการ 

ปวช. 104 คน 47 แห-ง 
ปวส. 80 คน 33 แห-ง 

 
รายชื่อสถานประกอบการ 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

1 บ. เจนเนอรัล  
เซรามิคส� (ประเทศ
ไทย)  จํากัด 

64/59  ม. 5          
ต.บ!านนา  อ.จะนะ    
จ. สงขลา  90130 

01-9905-
506 

 

2 หจก. ขุ!ยพาณิชย� 104/4 ม. 3           
ต. บ!านนา  อ.จะนะ   
จ. สงขลา  90130 

074-378-
342 

 

3 บ. โรจนเทรดด้ิง  
จํากัด 

114/26  ถ.สุขาภิบาล 
1  ต. บ!านนา   อ.จะนะ  
จ. สงขลา  90130 

074-431-
220 

 

4 สถานีตรวจสภาพ
รถ  ผดุงมาศ 

488/5  ม. 2          
ต. บ!านนา  อ. จะนะ  
จ. สงขลา 90130 

01-6798-
245 

 

5 อบต.บ!านนา ม. 2  ถ. จะนะ- 
ป&ตตานี  ต. บ!านนา    
อ.จะนะ  จ. สงขลา  
90130 

074-431-
214 

 

6 บ. พิธานพาณิชย�  
จํากัด  สาขาจะนะ 

114/17 - 18   หมู� 1   
ต. บ!านนา    อ.จะนะ   
จ. สงขลา    90130 

  

7 โรงพยาบาลจะนะ ม.2 ต. บ!านนา อ.จะนะ 
จ.สงขลา  90130 

074-379-
222 

 

8 บ. อีซูซุ หาดใหญ�  
จํากัด สาขาจะนะ 

488/4  ม. 2          
ต. บ!านนา  อ.จะนะ    
จ. สงขลา  90130 

074-246-
654 

 
 



๓๙ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

9 บ. จะนะนํ้ายาง  
จํากัด 

8/3  ม. 5  ถ. สงขลา - 
ป&ตตานี  ต. บ!านนา          
อ. จะนะ  จ. สงขลา   
90130 

074-379-
027 

 

10 บ. ฉลอง
อุตสาหกรรมนํ้ายาง
ข!น จํากัด 

75/1  ม. 8  ถ. จะนะ-
หนองจิก  ต. บ!านนา        
อ.จะนะ จ. สงขลา 
90130   

074-378-
578-81 

 

11 บ. แพนรับเบอร�  
อินดัสตรีล� จํากัด 

8/4  ม. 5  ถ.จะนะ - 
หนองจิก    ต. บ!านนา          
อ. จะนะ     จ. สงขลา  
90130 
 

074-379-
210 

 

12 บ. ไทยมารูนิลัม
เบอร� จํากัด 

8/5  ม. 5  ถ. จะนะ - 
หนองจิก  ต. บ!านนา      
อ. จะนะ  จ. สงขลา  
90130 

074-379-
195 

 

13 บ. ปMติซีฟู�ดส�  จํากัด 125/1  ม. 5          
ถ. สงขลา-ป&ตตานี     
ต. บ!านนา   อ. จะนะ  
จ. สงขลา  90130 

074-378-
400-9 

 

14 บ. จะนะ ซูซุกิ  
จํากัด 

445/1  ม. 2          
ต. บ!านนา  อ. จะนะ  
จ. สงขลา 90130 

074378-
448-9 

 

15 บ. จ. เจริญสินบ!าน
รถยนต� จํากัด 

496/3-5  ม. 2       
ต. บ!านนา  อ.จะนะ   
จ. สงขลา  90130 

074-378-
299 

 

16 บ. อัฐพรคอน
สตรัคช่ัน  จํากัด 

483/80  ม. 2        
ต. บ!านนา  อ. จะนะ   
จ. สงขลา 90130 

074-378-
308 
 

 

 



๔๐ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

17 บ. พรพิตรา  จํากัด 483/80  ม. 2        
ต. บ!านนา  อ.จะนะ   
จ. สงขลา  90130 

074-431-
344 

 

18 สหกรณ�การเกษตร 
จะนะ  จํากัด 

124/2  ม. 2  ถ. ดํารง
พัฒนา ต.บ!านนา       
อ.จะนะ  จ. สงขลา 
90130 

074-379-
039 

 

19 หจก. ทีซีแอลการ
โยธา 

463  ม. 2  ถนน
สงขลา-นาทวี ต.บ!านนา 
อ. จะนะ  จ. สงขลา  
90130 

074-378-
578 

 

20 จะนะเซอร�วิส  313/10  ม. 2        
ถ. สงขลา – นาทวี        
ต. บ!านนา อ.จะนะ    
จ. สงขลา  90130 

074-378-
410 

 

21 ร!านทงเส็ง   37  ม. 2  ถ. ดํารง
วัฒนา  ต .บ!านนา     
อ.จะนะ   จ. สงขลา    
90130 

074-378-
167 

 

22 หจก. ลือปMยะ
พาณิชย� 

82/1  ม. 2  ถนน
ราษฎร�รักษ�  ต. บ!านนา  
อ. จะนะ  จ. สงขลา   
90130 

074-378-
324 

 

23 เทศบาลตําบล  จะ
นะ 

ม. 2  ต. บ!านนา       
อ.จะนะ จ. สงขลา  
90130 

074-379-
189 

 

24 ร!านอุดม สุทธิสังข� 72  หมู�ท่ี  5           
ถ.ราษฎร�บํารุง          
ต.บ!านนา อ. จะนะ     
จ.สงขลา  90130 

074-378-
023 

 

 



๔๑ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

25 ช.การช�าง 313/2  ม. 2          
ถ. ราษฏร�บริรักษ�      
ต. บ!านนา อ.จะนะ    
จ. สงขลา  90130 

074-378-
227 

 

26 หจก. เจมส�สหยาง
ยนต�แอนด�  เซอร�วิส 

483/9  ม. 2          
ต. บ!านนา  อ. จะนะ  
จ. สงขลา 90130 

074-431-
052 

 

27 จะนะคาร�แคร�เซน
เตอร� 

407/3 ถ. จะนะ-นาทวี             
ต. บ!านนา  อ. จะนะ                   
จ.สงขลา  90130 

074-378-
089 

 

28 หจก. อันดามัน
คอนกรีต 

496/10  ม. 2         
ต. บ!านนา อ.จะนะ     
จ. สงขลา 90130 

074-378-
487 

 

29 ร!านวุฒิไพศาล 302/19  ม. 2        
ถ. ราษฏร�รักษ�          
ต. บ!านนา  อ.จะนะ   
จ. สงขลา  90130 

074-378-
286 

 

30 ทวีการค!า 316/5  ม. 2          
ถ. ราษฏร�รักษ�          
ต. บ!านนา  อ.จะนะ   
จ.สงขลา  90130 

074-378-
142 

 

31 บ.  สินเกียรติรับ
เบอร�  จํากัด 

36/2  ม. 5  ต. ปhาชิง   
อ. จะนะ จ. สงขลา 
90130 

01-4782-
773 

 

32 องค�การบริหารส�วน
ตําบลปhาชิง 

ม.2 ต. ปhาชิง  อ. จะนะ  
จ. สงขลา 90130 

074-320-
112 

 

33 หจก. ปhาชิงออยล� 124/1  ม. 1          
ต. ปhาชิง  อ. จะนะ    
จ. สงขลา   90130 

 
 
 
 

 

 



๔๒ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

34 บ. จะนะ 
อุตสาหกรรมประมง 
จํากัด 

200  ม. 11        
ถนนสงขลา - นาทวี         
ต. จะโหนง  อ. จะนะ 
จ.สงขลา  90130 

  

35 บ. หลีเฮ็ง  ซีฟู�ด  
จํากัด 

91  ม. 2  ต. จะโหนง   
อ.จะนะ  จ. สงขลา 
90130 

074-476-
366-7 

 

36 บ. เค.ผลิตภัณฑ�ยาง  
จํากัด 

92  ม. 7  ต. จะโหนง   
อ. จะนะ จ. สงขลา 
90130 

  

37 หจก.  ขุนทอง
วิศวกรรมโยธา 

113/1  ม. 4  ต. ถนน
สงขลา-นาทวี            
ต.จะโหนง อ.จะนะ    
จ. สงขลา  90130 

074-476-
330 

 

38 โรงเรียน ศูนย�
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา  3 

81/2 ม.1 ถ. สงขลา-
นาทวี  ต. จะโหนง      
อ. จะนะ  จ. สงขลา  
90130 

074-477-
453 

 

39 อบต.จะโหนง ม. 7  ถ. สงขลา -นาทวี  
ต. จะโหนง  อ. จะนะ  
จ. สงขลา 90130 

074-477-
177 

 

40 หจก. เอ็นดี. วู!ด
แลนด� 

24/4  ม. 1            
ต. จะโหนง อ. จะนะ   
จ.สงขลา  90130 

  

41 ทรัพยางทอง 195/6  ม.11         
ต. จะโหนง  อ. จะนะ   
จ. สงขลา 90130 

074-477-
272 
 
 

 

 

 



๔๓ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

42 โรงอิฐจะนะ 50 ม. 5 ต.สะพานไม!
แก�น  อ. จะนะ         
จ.สงขลา  90130 
 

01-9697-
661 

 

43 อบต.สะพานไม!แก�น ม. 6  ต. สะพานไม!แก�น  
อ.จะนะ จ. สงขลา  
90130 

074-239-
875 

 

44 บ. เหมืองวังไผ�  
จํากัด 

17/1  ม. 8            
ต. คลองเปIยะ อ. จะนะ         
จ. สงขลา 90130 

01-6090-
831 

 

45 อบต.คลองเปIยะ ม. 2  ต. คลองเปIยะ   
อ.จะนะ จ. สงขลา 
90130 

074-477-
135 

 

46 โรงโม�หินสมนึก
สงขลา จํากัด สาขา
จะนะ   

83  ม. 6  ต. ท�าหมอ
ไทร  อ. จะนะ          
จ. สงขลา 90130 

  

47 โรงไฟฟSาจะนะ 124/5 ม.1 ต.ปhาชิง   
อ.จะนะ จ.สงขลา 
90130 

081-
7389827 

 

58 อบต.นาทับ ม. 7  ต. นาทับ        
อ. จะนะ  จ. สงขลา 
90130 

074-476-
394 

 
 
 

49 หจก. ขุนคัฒน�  
คอนสตรัคช่ัน 

17/1  ม. 3 ต. นํ้าขาว               
อ.จะนะ จ.สงขลา
90130 

074-371-
108 

 

50 อาดัมวัสดุก�อสร!าง 53  ม. 1  ต. คู        
อ.จะนะ  จ. สงขลา  
90130 

01-4781-
106 

 



๔๔ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

51 บริษัทสยามอินเตอร�
เนช่ันแนลฟู�ด จํากัด 

88  ม.10  ต.นาทับ อ.
จะนะ จ.สงขลา 
90130 

074-
310800 

 

52 บริษัทปMติซีฟูดส�  
จํากัด 

125/1  ม.5  ถ.
สงขลา-ป&ตตานี ต.บ!าน
นา  อ.จะนะ จ.สงขลา 

074-
207692 

 

53 บริษัทจะนะนํ้ายาง  
จํากัด 

8/3  ม.5  ถ.สงขลา-
ป&ตตานี ต.บ!านนา  อ.
จะนะ จ.สงขลา 
90130 

074-
207669 

 

54 ร!านมานะวิทยุ-
โทรทัศน� 

48-50 ถ.ดํารงพัฒนา 
ต.บ!านนา อ.จะนะ  จ.
สงขลา 90130 

074-
207287, 
074-
207295 

 

55 บริษัท อริยะ
มอเตอร� จํากัด 
สาขาจะนะ 

118,120  ม.3 ถ.จะ
นะ-นาทวี ต.บ!านนา  อ.
จะนะ จ.สงขลา 
90130 

074-
431477-8 

 

56 บริษัท จะนะซูซูกิ 
จํากัด 

41 ม.2  ถ.จะนะ-นา
ทวี ต.บ!านนา  อ.จะนะ 
จ.สงขลา 90130 

074-
431400 

 

57 บริษัท อภิชาติคาร�
เซนเตอร� จํากัด 

103  ต.คลองเปIยะ อ.
จะนะ จ.สงขลา 
90130 

074-
373701 

 

58 องค�การบริหารส�วน
ตําบลตล่ิงชัน 

101  ม.4  ต.ตล่ิงชัน  
อ.จะนะ จ.สงขลา 
90130 

074-
536090 

 

59 บริษัทเอกชัย ดีสทริ
บิวช่ันซิมเทม จํากัด 

157/4  ม.5  ต.บ!าน
นา  อ.จะนะ จ.สงขลา 
90130 

074-
431500-
20 

 

 



๔๕ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

60 ร!านเอียดสกรีนและ
การพิมพ� 

98  ถ.ราษฎณ�บํารุง ต.
บ!านนา  อ.จะนะ จ.
สงขลา 90130 

074-
431116 
 

 

61 ร!านอภิชาตแอร�ออ
โต! 

88/8 ม.1 ถ.กาญจนว
นิช ต.พะวง  อ.เมือง   
จ.สงขลา 90000 

074-447-
849 

 

62 ร!าน ส.ไพศาลเอ็นจิ
เนียริ่ง 

ถ.สงขลาเกาะยอ       
ต.พะวง อ.เมือง        
จ.สงขลา 90000 

074-333-
319 
086-
6960016 

 

63 ร!านอาร�เอสคาร�
เซอร�วิส 

227/4 ถ.สงขลา- 
เกาะยอ ต.พะวง   
อ.เมือง  จ.สงขลา 
90100 

074-
333172, 
081-
7661842 

 

64 หจก.คvอกพิทสงขลา
การาจ 

457 ถ.ไทรบุรี  
ต.บ�อยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 

074-
322620,0
74-
322621 

 

65 บ.โตโยต!าพิธาน
พาณิชย� 

ถ.กาญจนวนิช          
ต.เข!ารูปช!าง อ.เมือง   
จ.สงขลา 90000 

  

66 อู�กฤษณ�เซอร�วิส 9/56  ถ.กาญจนวนิช 
ต.เขารูปช!าง อ.เมือง จ.
สงขลา  90000 

088-
7849517 

 

67 อู�ชํานาญคาร�
เซอร�วิส 

129/20 ถ.ประสาร
มิตร ต.เขารูปช!าง  อ.
เมือง จ.สงขลา  
90000 

  

 

 



๔๖ 

 

 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู- 
เบอร/

โทรศพัท/ 
หมาย
เหต ุ

68 หจก.โชติรัตน� เอ็นจิ
เนียริ่ง 

200/13 ถ.สามสิบ
เมตร ต.เขารูปช!าง     
อ.เมือง จ.สงขลา  
90000 

074-323-
470 

 

69 ร!าน เอสทีซี การ
ช�าง  

430/97  ถ.สามสิบ
เมตร  ต.พะวง  อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 

081-
5437469, 
081-
5416015 

 

70 บ.บ!านโนvตบุvค 
สงขลา  

10/1 ถ.จะนะ         
ต.บ�อย�าง อ.เมือง       
จ.สงขลา 90000 

047-304-
260 

 

71 บริษัทสงขลาแคน
น่ิง จํากัด (มหาชน) 

333  หมู� 2  ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา  
90100 

074-
447093-
99 

 

72 ห!างหุ!นส�วนจํากัด
สุรชัยรวมช�าง 

136  ม.3  ถ.สงขลา-
จะนะ ต.เกาะแต!ว  อ.
เมือง จ.สงขลา 90000 

074-
467260 
 

 

73 ร!านอัลตร!าซาวด� 
สงขลา 

47/8 ต.เขารูปช!าง  
อ.เมือง จ.สงขลา90000 

095-
0707833 

 

74 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 ถ.ราชดําเนินนอก  
ต.บ�อยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 

074-
890600 

 

75 องค�การบริหารส�วน
จังหวัดสงขลา   

900  ถ.ระโนดสงขลา  
ต.พะวง อ.เมือง จ.
สงขลา  90100 

074 - 
303100 

 

76 ห!างหุ!นส�วนจํากัด
โอเอซิส
คอมพิวเตอร� 

46/1  ถ.ราษฎร�อุทิศ 
1 ต.บ�อยาง อ.เมือง  จ.
สงขลา  90000 

074 – 
315737 

 

77 ร!านไซเบอร�
คอมพิวเตอร� 

76/2  ถ.ไทรบุรี   
ต.บ�อยาง อ.เมือง   
จ.สงขลา  90000 

074 – 
312341 

 
 
 



๔๗ 

 

 

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ข�อมูลด�านหลักสูตรการเรียนการสอน 
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เปFนสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปMดทําการสอน
ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ต�าง ๆ 
ดังน้ี 
          หลักสูตรท่ีเปjดสอน  
                 1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตร  
3  ปI  รับผู!จบมัธยมศึกษาปIท่ี  3  หรือเทียบเท�า          เข!าเรียนใน
ระบบปกติ  ในประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม ประกอบด!วย  8 สาขาวิชา 8 สาขางาน ดังน้ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สาขาวิชาเครื่องกล 
     1.1 สาขางานยานยนต� 

  2. สาขาวิชาโลหะการ 
     2.1 สาขางานเชื่อมโลหะ 

  3. สาขาวิชาไฟฟSากําลังและ
อิเล็กทรอนิกส� 
     3.1 สาขางานไฟฟSากําลัง 

  4. สาขาวิชาไฟฟSากําลังและ
อิเล็กทรอนิกส� 
     4.1 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส� 

  5. สาขาวิชาการก�อสร!าง 
     5.1 สาขางานก�อสร!าง 

  6. สาขาวิชาผลิตภัณฑ�ยาง 
     6.1 สาขางานผลิตภัณฑ�
ยาง 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  1. สาขาวิชาพณิชยการ 
     1.1 สาขางานการบัญชี 

  2. สาขาวิชาพณิชยการ 
     2.1 สาขางานคอมพิวเตอร�
ธุรกิจ 



๔๘ 

 

 

 

               1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 
2 ปI รับผู!จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ เทียบเท�า เข!าเรียนในระบบปกติ  
ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชา 
ได!แก� 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สาขาวิชาเครื่องกล 
     1.1 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต� 

  2. สาขาวิชาไฟฟSากําลัง 
     2.1 สาขางานติดต้ังไฟฟSา 

  3. สาขาวิชาโยธา 
 

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร� 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  1. สาขาวิชาการบัญช ี   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

 

แผนงาน / โครงการ 
ปkงบประมาณ  2557 

 

ฝ|ายบริหารทรัพยากร 
งานทะเบียน 
   - โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา  ประจําปI
การศึกษา 
   - โครงการเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลการเรียนดี 

งานบุคลากร 

   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  ประจําปIงบประมาณ  2558 

   - โครงการทัศนศึกษาดูงานและส�งเสริมคุณธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี ฯ 
   - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให!นักเรียน 
ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการเร�งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
   - โครงการสร!างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ กิจกรม ประชุมหัวหน!า
ส�วนราชการ ในอําเภอจะนะฯ 
   - โครงการทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปIงบประมาณ  2558 
งานพัสดุ 
   - โครงการปรับปรุงห!องเก็บพัสดุ 
   - โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ�ทางการศึกษาภายใน
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจําปIงบประมาณ  2558 



๕๐ 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ/ 
   - โครงการสร!างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ 
   -  โครงการเพ่ิมปริมาณผู!เรียน ประจําปIการศึกษา  2558 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ�ายภาพเบ้ืองต!น 
   - โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงการจัดทําบัตรอวยพรปIใหม�  2558 
   - โครงการประชาสัมพันธ�สถานศึกษา 
งานอาคารสถานท่ี 
   - โครงการพัฒนาสถานศึกษาและซ�อมแซมอาคารสถานท่ี 
   - โครงการเพ่ิมระบบปSองกันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
   - โครงการซ�อมแซมทาสีรั้วกําแพงด!านหน!าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูกและจับจีบผ!า 

   - โครงการพัฒนาห!องสวัสดิการ 
   - โครงการทํารัวลวดหนามห!องกันทรัพย�สินทางราชการ 
   - โครงการท้ิงขยะลงถัง 
   - โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยนักศึกษาหอพัก 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสวนปาล�มนํ้ามันและ
ยางพารา 
   - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบบริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�ฯภายในอาคาร 
   - โครงการจัดทําทางเข!าอาคารฝtกปฏิบัติการระบบทวิภาคี 
   - โครงการปรับปรุงลานกีฬาและนันทนาการ 
   - โครงการจัดทําเหล็กดัดห!องการเงิน 

 



๕๑ 

 

 

 

 
   - โครงการซ�อมแซมห!องผู!อํานวยการ 
   - โครงการทาสีรั้ววิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

ฝ|ายแผนงานและความร-วมมือ 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ/ 
   - โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม�  
หุ�นยนต�  ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  
ภาคใต! 
   - โครงการแข�งขันหุ�นยนต�อาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกอง
กํากับการตํารวจตะเวนชายแดน  โครงการในพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจําปIการศึกษา  
2558 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   - โครงการพัฒนาปรับปรุงห!องงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
   - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
   - โครงการสร!างความเข!มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต!นสังกัด 

งานวางแผนและงบประมาณ 

   - โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการสร!างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให!ได!
มาตรฐานอาชีวศึกษา  ประจําปIงบประมาณ  2558 



๕๒ 

 

 

 

   - โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานฝhายแผนงานและความ
ร�วมมือ 
 
งานผลิตผล การค�า และประกอบธุรกิจ 
   - โครงการหารายได!ระหว�างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 
ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ�มผู!เรียน
อาชีวศึกษา  ประจําปIงบประมาณ  2558 
งานศูนย/ข�อมูลสารสนเทศ 
   - โครงการพัฒนาระบบเครื่องแม�ข�าย 
   - โครงการจัดซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟต�แวร�ไมโครซอฟท� 
   - โครงการพัฒนาระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ตภายในอาคาร
อํานวยการ 
 

ฝ|ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   - โครงการอนุรักษ�  และส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย  ในวัน
สําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
   - โครงการส�งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย� 
   - โครงการพัฒนาคนดี คนเก�ง  และมีความสุข 
   - โครงการแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน 
   - โครงการถนนปลอดภัยสร!างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
   - โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร!างคุณธรรม 
จริยธรรม 



๕๓ 

 

 

 

   - โครงการปรับพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพผู!เรียน ประจําปI
การศึกษา  2558 

   - โครงการปลูกปาล�มนํ้ามันในสถานศึกษา 
   - โครงการปรับปรุง  ซ�อมแซม  สนามฟุตซอล 
   - โครงการแข�งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส� 
   - โครงการแข�งขันกีฬาภายในต!านภัยยาเสพติด 
   - โครงการ  Big  Cleaning  day 
   - โครงการจัดซ้ือเก!าอ้ีนั่งเล�นและทําทางเท!าสําหรับนักเรียน  
นักศึกษา 
   - โครงการอาชีวจิตอาสานําพาสันติสุข 
   - โครงการพัฒนาชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีในสถานศึกษา 
   - โครงการจัดต้ังชมรมวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส 
   - โครงการประชุมองค�การวิชาชีพ 
   - โครงการกิจกรรมลูกเสือ 
   - โครงการศูนย�การเรียนรู!ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

   - โครงการติดสติกเกอร�ฝSากระจกห!องปฐมพยาบาล 
   - โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน  
นักศึกษา ประจําปI 
   - โครงการบริจาคโลหิต 
   - โครงการบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปFนพระราชกุศลแด�สมเด็จ
พระนางเจ!าสิริกิตต์ิฯ 
   - โครงการต�อเติมห!องพัก  หอพักนักศึกษาชาย 
   - โครงการปรับปรุงต�อเติมอาคารห!องครัวและห!องซักล!าง  
หอพักหญิง 



๕๔ 

 

 

 

   - โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ�ประจําห!องพยาบาล 
   - โครงการปรับปรุงห!องปฐมพยาบาล 

งานปกครอง 
   - โครงการรณรงค�  ปSองกัน  และแก!ไขป&ญหายาเสพติด  To 
Be Number  One 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
   - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน  นักศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงการสร!างเครือข�ายผู!ปกครองนักเรียนทุนอาชีวศึกษา 
   - โครงการป&จฉิมนิเทศ  ประจําปIการศึกษา  2557 
   - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม�  ประจําปI
การศึกษา  2558 
   - โครงการพ่ีชวนน!องเรียนสายอาชีพ 

   - โครงการสร!างเครือข�ายครูแนะแนว 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
   - โครงการอาชีวะพัฒนา  ประจําปI  2558 
   - โครงการมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
   - โครงการจัดอาชวะสูงวัย อาชีวะสตรี ผู!ต!องขัง ค�ายทหาร  
อปท.  ปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการสร!างเครือข�ายความร�วมมือทุกภาคส�วน 
   - โครงการขยายบทบาทศูนย�ซ�อมสร!างเพ่ือชุมชน  ประจําปI
งบประมาณ  2558 
   - โครงการจัดต้ังกลุ�มอาชีพให!เยาวชนสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต! 
   - โครงการฝtกอาชีพให!เยาวชนในกลุ�มเปSาหมายพิเศษ 



๕๕ 

 

 

 

   - โครงการ  1  ช�าง  1  ตําบล  1 อาชีพ  ประจําปI
งบประมาณ  2558 
   - โครงการอาชีวะบริการ  ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการจัดต้ังกลุ�มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
   - โครงการจัดต้ังกลุ�มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 
   - โครงการอาชีวะอาสา  ช�วงเทศกาลปIใหม�  พ.ศ.  2558 
   - โครงการฝtกอบรมวิชาชีพให!แก�ผู!ติดยา / ผู!เสพยาเสพติดท่ี
ผ�านการบําบัดฟR�นฟู 
งานครูท่ีปรึกษา 
   - โครงการลดป&ญหาการออกกลางคันของผู!เรียนอาชีวศึกษา 

 

ฝ|ายวิชาการ 
งานวัดผลและประเมินผล 
   - โครงการจัดทําข!อสอบมาตรฐาน  ประจําปIงบประมาณ  
2558 
   - โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (ประเมินผลตามสภาพ
จริง) 
   - โครงการเตรียมความพร!อมการสอบ  V- net 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ก�อนออกฝtกงาน ภาคเรียนท่ี  2  ปIการศึกษา  2557 
งานส่ือการเรียนการสอน 
   - โครงการพัฒนางานสื่อการเรียนการสอน 

 



๕๖ 

 

 

 

งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
   - โครงการห!องเรียนคุณภาพให!ได!มาตรฐาน ปIการศึกษา  
2558 
   - โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  ประจําปI
งบประมาณ  2558 
   - โครงการสํารวจข!อมูลความต!องการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา 
   - โครงการพัฒนาประสบการณ�วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
   - โครงการแข�งขันทักษะวิชาชีพ  วิชาพ้ืนฐาน  ปIการศึกษา  
2557 
   - โครงการเพ่ิมคุณวุฒิและเกียรติบัตร  เพ่ือประชาชนไป
ทํางานต�างประเทศ 
งานวิทยบริการและห�องสมุด 
   - โครงการส�งเสริมการอ�าน 
แผนกวิชาช-างยนต/ 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางานวิชาชีพช�าง
ยนต� ประจําปIงบประมาณ  2558 
แผนกวิชาช-างไฟฟ_ากําลัง 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางานวิชาชีพช�าง
ไฟฟSากําลัง ประจําปIงบประมาณ  2558 
แผนกวิชาช-างเช่ือมโลหะ 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 



๕๗ 

 

 

 

   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางานวิชาชีพช�าง
เชื่อมโลหะ ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการจัดทําฝาครอบคูระบายนํ้า 
   - โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ�ช�างเชื่อมโลหะ 
แผนกวิชาช-างอิเล็กทรอนิกส/ 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางานวิชาชีพช�าง
อิเล็กทรอนิกส� ประจําปIงบประมาณ  2558 
แผนกวิชาช-างก-อสร�าง 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางานวิชาชีพช�าง
อิเล็กทรอนิกส� ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการพัฒนาแผนกวิชาช�างก�อสร!าง (เปลี่ยนรางนํ้า) 
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร/ 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขาวิชาผลิตภัณฑ�
ยาง ประจําปIงบประมาณ  2558 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางานการบัญชี 
ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการจัดหาประกอบวัสดุอุปกรณ�สื่อการเรียนการสอน   
ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการซ�อมเครื่องพิมพ�ดีด 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ 
   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจําปIงบประมาณ 2558 



๕๘ 

 

 

 

   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!ในสาขางาน
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการซ�อมบํารุงคอมพิวเตอร�ภายในสถานศึกษา  ประจําปI  
2558 
   - โครงการพัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ จัดหาเครื่อง
โปรเจคเตอร� 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!แผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการพัฒนาระบบไฟฟSาแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ/ 
   - โครงการเชิญผู!เชี่ยวชาญมาให!ความรู!แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ� ประจําปIงบประมาณ  2558 
   - โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวัติศาสตร�  หน!าท่ี
พลเมือง  ปIการศึกษา  2557 
   - โครงการบูรณาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม�ด!วย
กระบวนการทางประวัติศาสตร� : ประวัติการถ�ายทอดทักษะ
อาชีพทํากรงนกเขาชวา 
   - โครงการส�งเสริมการเรียนรู!ความเปFนไทย 
   - โครงการเตรียมความพร!อมสู� AEC 
   - โครงการจัดจ!างวิทยากรอิสลามศึกษา 
   - โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร� 

 

 
 
 



๕๙ 

 

 

 

โครงการได�รับเงินจัดสรรจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต!  

    โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

    โครงการขยายบทบาทศูนย�ซ�อมสร!างเพ่ือชุมชน  

     โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค�การวิชาชีพอุตสาหกรรม  

     โครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก  

     โครงการลดป&ญหาการออกกลางคันของผู!เรียน ระดับ ปวส. 

     โครงการหารายได!ระหว�างเรียน (ปวส.) 

     โครงการสิ่งประดิษฐ�คนรุ�นใหม�  
     โครงการเสริมสร!างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลใน
สถานศึกษา  
     โครงการอาชีวศึกษาร�วมด!วยช�วยประชาชน (ปวส.) 

     โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปวส. 

     โครงการพัฒนาศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ 
     โครงการสร!างและขยายโอกาสทางการศึกษา R-Radio 
Network 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

 

ข�อมูลส่ิงประดิษฐ/ของคนรุ-นใหม- ปkการศึกษา 2558 

 
 

 

 

 

 

 

สรุปยอดเงินส่ิงประดิษฐ/ของคนรุ-นใหม- ปkการศึกษา 2558 

ลําดับ ชื่อชิ้นงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1 อุปกรณ�ทดสอบสาย (UTP) 5,000 นายสุวิทย�  เชยบัวแก!ว 
2 เตาปะยางไฟฟSา 9,500 นายปริญญา  อินทศร 
3 สบู�ชันโรง 5,000 นางอภิลักษณ�  ไหมสุข 
4 กําไลข!อมือส�องสว�างสําหรับผู!สูงอายุ 5,000 นายธารารตัน�  สันตรัตต ิ
5 โคมไฟกรงนกอัจฉริยะ 5,000 นางสิริภัทร  บัวแดง 
6 พัดลมแสงอาทิตย� 5,800 นายสุรยิะ  พูลพิพัฒน� 
7 Printer Enexp Power Direct 8,000 นายกอบศักดิ์  ดิษโสภา 
8 อุปกรณ�เสรมิรถเข็นผู!ปhวยทางขา 8,000 นายสุชาติ  ทองสุข 
9 ตู!เห็ดสําเร็จรูป 7,000 นางสาวพิไลพร  สมพงษ� 

10 เกลือสปาสมุนไพร 69,000 นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ 
11 หมวกฉุกเฉิน 5,000 นายนฤชาติ  สุวรรณชาตรี 
12 ฝาชีอุ�นทิพย� 5,000 นายวัชระ  สงวนอาสน� 
13 ถ�านพลังงานสูงจากกากกาแฟ 3,600 นางสาวอาบีดvะ  นุ!ยเอียด 



๖๑ 

 

 

 

รางวัลท่ีได�รับ ประจําปkการศึกษา 2558 

  1.  ได!รับหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม         (พ.ศ.
2554-2558)  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค�การมหาชน) “ด!านการอาชีวศึกษา” 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
          2.  ได!รับเกียรติบัตรรางวัล องค�การมาตรฐาน ระดับเหรียญ
เงิน สถานศึกษาขนาดเล็กระดับจังหวัด ในงานประชุมวิชาการ
องค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต! ครั้ง
ท่ี 26 ปIการศึกษา 2558 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

 

          3.  ได!รับโล�ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จังหวัดชายแดนภาคใต! ประจําปI 2558 

 
 4.  ได!รับโล�ประกาศเกียรติคุณ แก�คุณครู วัชระ สงวนอาสน� 
ได!รับเกียรติให!เปFน ผู! กํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด�น ประจําปI
การศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเข!าประจํากองลูกเสือวิสามัญ   (ประดับแถบ 3 สี)                            
เม่ือวันท่ี  ๑ – ๒  ตุลาคม ๒๕๕๘    ณ ค�ายลูกเสือชั่วคราว 

 
 



๖๔ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝtกอบรมเตรียมความพร!อมสู� AEC. ระหว�างวันท่ี 5-8 
ตุลาคม 2558 ณ ห!องประชุมทุ�งพันตัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
 
 



๖๕ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินมาตรฐานดีเด�น นักองค�การ
วิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย ปIการศึกษา ๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

 



๖๖ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร�วมประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจําปI
การศึกษา ๒๕๕๘   ระหว�างวันท่ี  ๓ - ๔  ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

 



๖๗ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ชนะเลิศการแข�งขันการตอบป&ญหา
วิชาการ (วิชาประวัติศาสตร�ไทย)  ประจําปIการศึกษา ๒๕๕๘ เม่ือ
วันท่ี  ๒๗   พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช�างสงขลา 
 
 



๖๘ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีลงนามถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเ ด็จพระเจ! าอ ยู� หั ว  ๘๘  พรรษา ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
 



๖๙ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริจาคโลหิต  เพ่ือถวายเปFนพระราชกุศลแด� พระบาทสมเด็จ
พระเจ!าอยู�หัวฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

88 พรรษา 



๗๐ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ส�งท!ายปIเก�าต!อนรับปIใหม�  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 



๗๑ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม Big  CleaningDay 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริจาคโลหิต  เพ่ือถวายเปFนพระราชกุศลแด� พระบาทสมเด็จ
พระเจ!าอยู�หัวฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

88 พรรษา 



๗๓ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการแข�งขันกีฬาภายในต!านภัยยาเสพติด ทุ�งพันตันเกมส�  
ครั้งท่ี 17 “การแข�งขันกีฬา”  ระหว�างวันท่ี 22 - 23 มกราคม 

2559  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   



๗๔ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบวชบรรพชาพระภิกษุสามเณร                                 
ประจําปIการศึกษา 2558 ณ วัดสันติวรคุณ  อ.สะเดา จังหวัดสงขลา 



๗๕ 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

วันท่ี 19 มีนาคม 2559  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร�วมกิจกรรมรณรงค�
ต�อต!านการใช!ความรุนแรง ณ ลานกิจกรรมหน!าสถานีรถไฟจะนะ  

อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 



๗๖ 

 

 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1.  นายธีระพัฒน�  บุญพันธุ�  ผู!อํานวยการวิทยาลัยฯ 
2.  นายวิทยา  เกตุชู  รองผู!อํานวยการฝhายบริหารทรัพยากร 
3.  นายประพนธ�  สกูลหรัง  รองผู!อํานวยการฝhายวิชาการ 
4.  นายภาณุวัฒน�  บุญยะรัตน�   รองผู!อํานวยการฝhายแผนงานฯ 
5.  นายศราวุธ  ชุมภรูาช   ครู คศ. 1 ทําหน!าท่ี รองผู!อํานวยการ
    ฝhายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

คณะผู�จัดทํา 
1. นายภาณุวัฒน�  บุญยะรัตน� รองผู!อํานวยการฝhายแผนงานฯ 
2. นายธเนศ บุญแท!  หัวหน!างานศูนย�ข!อมูลสารสนเทศ 
3. นายก!องเกียรติ  บุญโสดา  เจ!าหน!าท่ีงานศูนย�ข!อมลูสารสนเทศ 

ขอขอบคุณแหล-งท่ีมาของข�อมูล 
ฝ|ายบริหารทรัพยากร 
1. นางสิรภิัทร  บัวแดง  หัวหน!างานบุคลากร 
2. นายธเนศ  บุญแท!  หัวหน!างานทะเบียน 
3. นายนพฐพรข� สถิตดํารงกุลณ� หัวหน!างานพัสด ุ
4. นายประสาน  หมินแดง  หัวหน!างานอาคารสถานท่ี 
5. นางสาวสภุาวดี  พรหมแก!ว เจ!าหน!าท่ีฝhายบริหารทรัพยากร 
6. นางสาวลดาวัลย�  ภูมิพัฒน� เจ!าหน!าท่ีฝhายบริหารทรัพยากร 
7. นางวินา  เจvะแน   เจ!าหน!าท่ีฝhายบริหารทรัพยากร 
8. นางสาวรจิุรา  กังซี  เจ!าหน!าท่ีฝhายบริหารทรัพยากร 
9. นางสุนิสา  ก่ีสุ!น   เจ!าหน!าท่ีฝhายบริหารทรัพยากร 
ฝ|ายแผนงานและความร-วมมือ 
1. นายสุชาติ  ทองสุข  หัวหน!างานวางแผนและงบประมาณ 
2. นายปรญิญา  อินทศร  หัวหน!างานประกันคุณภาพฯ 
3. นายสรุิยะ  พูลพิพัฒน�  หัวหน!างานวิจัยฯ 
4. นางสาวอินทิรา  ไกรเพชร  เจ!าหน!าท่ีฝhายแผนงานฯ 
5. นางสาวยศกร  หวัดเพ็ชร�  เจ!าหน!าท่ีฝhายแผนงานฯ 

 



๗๗ 

 

 

 

ฝ|ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1. นายบุญสง  การสุวรรณ  หัวหน!างานกิจกรรมฯ 
2. นางเดือนเพ็ญ  วงศ�เกต ุ  เจ!าหน!าท่ีฝhายพัฒนาฯ 
ฝ|ายวิชาการ 
1. นายมานพ  บุญประเสริฐ  หัวหน!างานพัฒนาหลักสตูรฯ 
2. นายสภุาพ  สุขศร ี  หัวหน!างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. นางสุรยี�วัลย�  เหล็มหัด  เจ!าหน!าท่ีฝhายวิชาการ 
4. นางสาวสมใจ  พรุเพชรแก!ว เจ!าหน!าท่ีฝhายวิชาการ 



 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เลขท่ี๘๗ หมูท่ี๘ ถนนสายหาดใหญ–จะนะ  

ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐ 


