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รายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
จั ดท า โดย งานศูนย์ ข้ อมูลสารสนเทศ  ฝ่ ายแผนงานและความร่ ว มมื อ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการศึกษา ค้นคว้า 
น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย วางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสถาน
ประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสงขลา ข้อมูล
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  รางวัลที่ได้รับ และกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 

ในการจัดท าข้อมูลสถานศึกษาฉบับนี้ งานศูนย์ข้อมูลฯ ฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบพระคุณ ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ
ในการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือสนับสนุนในด้านข้อมูลเป็นอย่างดี  
และหวังเป็นอย่ างยิ่ งว่ า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาต่อไป 
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา 
ข้อมูลทั่วไป 

ค าขวัญจังหวัดสงขลา  นกน ้ำเพลินตำ สมิหลำเพลินใจ เมืองใหญ่สอง
ทะเล เสน่ห์สะพำนป๋ำ ศูนย์กำรค้ำแดนใต้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
            ตั งอยู่ฝั่งตะวันออกของภำคใต้ตอนล่ำงระหว่ำงละติจูดที่ 617-756 
เหนือ ลองจิจูด 100 01-101 06 ตะวันออก สูงจำกระดับน ้ำทะเลโดยเฉลี่ย 4 
เมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมเส้นทำงรถไฟ 947 กิโลเมตร และทำง
หลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลำมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี  

     ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุง 
     ทิศตะวนัออก    ติดต่อกับอ่ำวไทย 
     ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี รัฐเคดำห์ และรัฐเปอร์ลิส  
ของประเทศมำเลเซีย 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล 
ขนำดพื นที่ จังหวัดสงขลำมีขนำดพื นที่ 7,393,889 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
4,853,249 ไร่ มีขนำดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 
3 ของภำคใต้ รองจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 
จังหวัดสงขลา ตั งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลม

มรสุมพัดผ่ำนประจ้ำทุกปีคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั งแต่เดือนตุลำคม
ถึงกลำงเดือนมกรำคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั งแต่กลำงเดือน
พฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม จำกอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่ำว ส่งผลให้มี
ฤดูกำลเพียง 2 ฤดู คือ 
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ฤดูร้อน 
    เริ่มตั งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนกรกฎำคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่ำงของลมมรสุม
จะเริ่มตั งแต่หลังจำกหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อำกำศจะเริ่มร้อน 
และอำกำศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษำยน แต่อำกำศจะไม่ร้อนมำกนัก
เนื่องจำกตั งอยู่ใกล้ทะเล 

 

ฤดูฝน 

    เริ่มตั งแต่เดือนสิงหำคมถึงเดือนมกรำคม จังหวัดสงขลำจะมีฝนตกทั งในช่วงลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมำกกว่ำ เนื่องจำกพัดผ่ำนอ่ำวไทย ส่วนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จะถูกเทือกเขำบรรทัดปิดกั นท้ำให้ฝนตกน้อยลง 

ด้านประชากรและแรงงาน 
 จังหวัดสงขลา มีประชำกรทั งสิ นจ้ำนวน 1,417,440 คน เป็นผู้

ที่มีอำยุต่้ำกว่ำ 15 ปี จ้ำนวน 287,529 คน(20.6%) เป็นผู้ที่มีอำยุ 15-59 ปี 
จ้ำนวน 907,647 คน(65.3%) เป็นผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ นไป จ้ำนวน 195,539 
คน(14.1%) และยังจ้ำแนกอำยุไม่ได้ จ้ำนวน 26,725 คน 

ที่มำ : ส้ำนักงำนสถิติจังหวัดสงขลำ ข้อมูล ณ ปี 2560 
 
 
 
ดอกไม้ประจ้ำจังหวัดสงขลำ  คือ ดอกเฟ่ืองฟ้ำ  
 
ต้นไม้ประจ้ำจังหวัดสงขลำ  คือ ต้นสะเดำเทียม  
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สภาพชมุชน เศรษฐกิจ สังคม  อ าเภอจะนะ 
ค าขวัญอ าเภอจะนะ นกเขำชวำเสียง ส้ำเนียงสะกอม วัฒนธรรมหล่อหลอม 

ออมทรัพย์เด่นดัง 

ที่อยู่ที่ว่าการอ าเภอ   ถนนรำษฎร์บ้ำรุง หมู่ที่ 2 ต้ำบลบ้ำนนำ 

หมายเลขโทรศัพท์   0-7420-7079,0-7420-7079 

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

เว็บไซต์อ าเภอ    www.chana-sk.go.th 

อีเมล์ chana-sk@hotmail.com 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.ประวัติความเป็นมา 
     จะนะเป็นเมืองโบรำณคู่กับเมืองเทพำ เดิมตัวเมืองอยู่ที่ บ้ำนวังโต้ ต้ำบลนำทวี 
ปรำกฏตำม ต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำช ซึ่งกล่ำวไว้เมื่อ พ.ศ. 1588 พระสนมวัง
ได้แต่งเรือ 9 ล้ำ ให้แยกไปเป็นเมือง 9 เมืองในจ้ำนวนนี  เมืองจะนะและเมืองเทพำ
ด้วย นอกจำกนี เมืองจะนะ ปรำกฏอยู่ในพงศำวดำร  ที่ 15 สมัยอำณำจักรศรีวิชัย 
พ .ศ .1400 - พ .ศ .1823 สมัยต่อมำได้มีกำร ท้ำสงครำมกับชำติมำลำยูถูก
ชำติมำลำยูยกทัพมำชิงเมืองชัยภูมิ ของเมืองจะนะ ซึ่งอยู่ได้ไม่นำนก็มำตั งที่บ้ำน 
ในเมือง (ต้ำบลคลองเปียะ ) และที่ตั ง เมืองใหม่นี มี ต้นชุมแสงขึ นอยู่ ม ำก 
ต้นชุมแสงภำษำมำลำยู เรียกว่ำ“เจำะเนำะ” จึงท้ำให้ บำงท่ำนอ้ำงว่ำ จะนะ เพี ยน
มำจำก เจำะเนำะ แต่ถ้ำหำกพิจำรณำด้วยเหตุผล แล้วไม่น่ำเป็นไปได้ เพรำะชื่อ
เมืองจะนะปรำกฏอยู่ในประวัติ   ศำสตร์สมัยศรีวิชัย ดังกล่ำวในตอนต้นแล้ว 
            ต่อมำ พ.ศ. 2329 ได้โปรดเกล้ำให้ยกเมืองจะนะ เมืองเทพำขึ นกับเมือง
สงขลำ จนถึงสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้จัดตั งมณฑล
เทศำภิบำล จึงยกเมืองจะนะ ออกจำกเมืองสงขลำ มำตั งอ้ำเภอ เรียกว่ำ อ้ำเภอ 
จะนะ ตั งตัวที่ว่ำกำรอ้ำเภอครั งแรกที่อ้ำเภอนำทวี แต่ปรำกฏว่ำไม่เหมำะสม 
ตลอดจนกำรคมนำคมไม่สะดวก จึงย้ำยตัวที่ว่ำกำรอ้ำเภอมำตั งที่ต้ำบลบ้ำนนำ  
แต่ชื่อนี ไปพ้องกับอ้ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอ้ำเภอจะนะ 
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2.เนื้อที่/พื้นที่ 502.98 ตร.กม. 

3.สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป ร้อนชื น มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน 

ข้อมูลการปกครอง 
  1.ต้ำบล.....14... แห่ง 3.เทศบำล..1.....แห่ง 

2.หมู่บ้ำน..139.. แห่ง 4.อบต........14 ... แห่ง 
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม  ร.ร.จะนะวิทยำ โทร. 074-378879 

ร.ร.จะนะชนปูถัมภ์ โทร. 074-318168  
รร.จะโหนงพิทยำคม โทร. 074-477173 

2. สถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของอ าเภอ 
  ป่ำไม้  สัตว์น ้ำ  แร่ดีบุก   

 

ด้านประชากร 
 1.จ านวนประชากรทั้งสิน้ รวม 106,997 คน 

2.จ านวนประชากรชาย รวม 53,077 คน 

3.จ านวนประชากรหญิง รวม 53,920 คน 
 

คมนาคม และการเดินทาง 
        ด้ำนกำรคมนำคม กำรเดินทำงสู่อ้ำเภอจะนะ นั น มีควำมสะดวก มีทั งทำง
รถยนต์และทำงรถไฟ  

การเดินทางทางรถยนต์ มีเส้นทำงซึ่งเรียกกันว่ำ ถนนสำยเอเชียซึ่งก็คือ 
ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 43 ซึ่งเป็นเส้นทำงหลัก ขนำด 4 ช่องทำงจรำจร ตัด
ผ่ำน ซึ่งเส้นทำงสำยนี เป็นเส้นทำงหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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การเดินทางทางรถไฟ มีเส้นทำงรถไฟ ตัดผ่ำนตัวอ้ำเภอ มีสถำนีรถเส้นทำง
รถไฟ 2 แห่ง คือ สถำนีจะนะ ตั งอยู่ที่ต้ำบลบ้ำนนำ และสถำนีรถไฟควนมีด ตั งอยู่
ที่ต้ำบลควนมีด  
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
ยำงพำรำ  ข้ำว  ประมง 
2.ชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ (แม่น้ า/บึง/คลอง) 

คลองสะกอม  คลองนำทบั 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

บริษัท จะนะน ้ำยำง  จ้ำกัด  ที่ตั ง  ต้ำบลบ้ำนนำ 
บริษัทฉลองอุตสำหกรรมน ้ำยำงข้น ที่ตั ง  ต้ำบลบ้ำนนำ 
โรงไฟฟ้ำจะนะ  ที่ตั ง ต้ำบลป่ำชิง 
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ้ำกัด ที่ตั ง ต้ำบลตลิ่งชัน 

ที่มา : http://www.chana-sk.go.th 
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แผนยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ ๑.๑  ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  ขึ นไป 
กลยุทธ์ ๑.๒  ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มี

ต่อคุณภำพของ ผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี 
กลยุทธ์ ๑.๓  ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
กลยุทธ์๑.๔ ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชำติขึ นไป 

กลยุทธ์ ๑.๕  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ นไป 

       ในกลุ่มวิชำภำษำอังอังกฤษ  
กลยุทธ์ ๑.๖  ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบัน

คุณวุฒิวิชำชีพ หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

กลยุทธ์ ๑.๗  ผู้เรียนส้ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  
กลยุทธ์ ๑.๘  ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท้ำ หรือประกอบอำชีพอิสระ  

หรือศึกษำต่อภำยใน  ๑  ปี 
กลยุทธ์๑.๙  ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือ

สถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำร  ที่มีต่อคุณภำพของผู้ส้ำเร็จ
กำรศึกษำ อยู่ในระดับ ดี 

ยุทธศาสตร์ ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์  ๒.๑  กำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือ
ประชำคมอำเซียน 

กลยุทธ์ ๒.๒  กำรจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
กลยุทธ์ ๒.๓  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  ตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
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กลยุทธ์ ๒.๔  กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
กลยุทธ์ ๒.๕  กำรฝึกงำน  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ยุทธศาสตร์ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ ๓.๑  กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
กลยุทธ์ ๓.๒  กำรจัดท้ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ ๓.๓  กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
กลยุทธ์ ๓.๔  กำรบริหำรงำนและภำวะผู้น้ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ ๓.๕  กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของ

สถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ ๓.๖  กำรบริหำรควำมเสี่ยง   ครบ  5  ด้ำน 

กลยุทธ์ ๓.๗  กำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
กลยุทธ์ ๓.๘  กำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ

สถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำนศูนย์วิทยบริกำร 

กลยุทธ์ ๓.๙  กำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ ๓.๑๐  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ ๓.๑๑  กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
กลยุทธ์ ๓.๑๒  กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   

กับเครือข่ำยทั งในประเภทและ หรือต่ำงประเทศ 
ยุทธศาสตร์ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

กลยุทธ์ ๔.๑  กำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ยุทธศาสตร์ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   

กลยุทธ์ ๕.๑  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์  
หรืองำนวิจัยของผู้เรียน 

กลยุทธ์ ๕.๒  กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
หรืองำนวิจัยของครู 
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ยุทธศาสตร์ ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก   

กลยุทธ์ ๖.๑  กำรปลูกฝังจิตส้ำนึกด้ำนกำรรัดชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์  
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ้ำรุง ศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ ๖.๒  กำรปลูกฝังจิตส้ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ๖.๓  กำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
กลยุทธ์ ๖.๔  กำรปลูกฝังจิตส้ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ ๗  การประกันคณุภาพการศึกษา   
กลยุทธ์ ๗.๑  กลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลยุทธ์ ๗.๒  กำรด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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SWOT  ของสถานศกึษา 
จุดแข็ง  (Strength) 
1. มีพื นที่มำก  (98  ไร่)  ท้ำเลที่ตั ง
อยู่ ติดถนนใหญ่   สะดวกต่อกำร
คมนำคม 
2. เป็นสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
แห่งเดียวในอ้ำเภอจะนะ 
3. บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่  
ไฟแรง  ง่ำยต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำ 
4. สภำพแวดล้อมภำยในมีควำม 
ร่มรื่น  บรรยำกำศดี  เป็นธรรมชำติ 
พร้อมกับมีสนำมฟุตซอล  สระว่ำยน ้ำ  
สนำมบำสเก็ตบอล  สนำมฟุตบอล  
สนำมวอลเลย์บอล  สนำมเซปัก
ตะกร้อ  และมีควำมพร้อมทำงด้ำน
หอประชุม อำคำรเอนกประสงค์ 
5.  ผ่ำนกำรประเมินจำก สมศ. รอบ
ที่สอง 
6.  จัดกำรศึกษำวิชำชีพที่หลำกหลำย
ตำมควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 
7. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกโครงกำรพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
ชำยแดนภำคใต้ 
8.  เป็นสถำนศึกษำที่ อ ยู่ ใกล้กับ
โ ร ง เ รี ย นสั ง กั ด  สพฐ .  ( มั ธ ยม )  
โรงเรียนสอนศำสนำ และโรงงำน
อุตสำหกรรม 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. บุคลำกรขำดขวัญก้ำลังใจในต้ำแหน่งหน้ำที่
กำรงำนที่มั่นคง  (ครูจ้ำงสอน , พนักงำน
รำชกำร,   ลูกจ้ำงชั่วครำว) 
2. จ้ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ   ในบำงแผนก
ยังมีปริมำณท่ีน้อย 
3. สถำนศึกษำห่ำงไกลจำกตัวเมือง 
4. มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรบ่อย  เนื่องจำก
ขำดขวัญก้ำลังใจและควำมมั่นคงในอำชีพ 
5. บุคลำกรมีภำระงำนมำกไม่สำมำรถพัฒนำ
งำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ดีเท่ำที่ควร 
6 .  บุ ค ล ำ ก ร ไ ด้ รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ โ อ ก ำ ส
ควำมก้ำวหน้ำน้อย 
7.  บุคลำกรมีประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำนน้อย 
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จุดแข็ง  (Strenge) 
9 .  บุ ค ล ำ ก ร เ ป็ น ค น ใ น พื น ที่
(ภูมิล้ำเนำ) 
10. มี ห อ พั ก ส้ ำ ห รั บ นั ก เ รี ย น
นักศึกษำทั งชำยและหญิง 

 

โอกาส  (Opportunity) 
1. อยู่ใกล้แหล่งโรงงำนอุตสำหกรรม
เป็นโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ โรงแยก
แก๊สจะนะ 
2.  แผนแม่บทของ อ้ำ เภอจะนะ
อน ำ ค ต เ ป็ น เ มื อ ง ท่ ำ เ รื อน ้ ำ ลึ ก  
และอุตสำหกรรม 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
และส่วนรำชกำร เป็นมิตรที่ดีให้ควำม
ร่วมมือ 
4. สถำนประกอบกำรมีมำกเพียงพอ
ต่อกำรฝึกงำนของนักเรียน  นักศึกษำ 
5. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณใน
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจชำยแดนใต้  
จำกรัฐบำล 
6. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำก
โรงเรียนสังกัด สพฐ.และโรงเรียน
สอนศำสนำ ท้ำให้จัดหลักสูตรวิชำชีพ
ได้หลำกหลำย 

อุปสรรค  (Thread) 
1. สถำนศกึษำตั งอยู่ในพื นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 4  อ้ำเภอของจังหวัดสงขลำ 
2. ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด / ศำสนำ 
ประเพณีวัฒนธรรม และภำษำ 
3. ค่ำนิยมสังคมเมือง 
4. มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร และบุคลำกร
บ่อย 
5. สถำนศึกษำอยู่ห่ำงไกลจำกอ้ำเภอเมือง 
จั ง ห วั ด ส ง ข ล ำ  ท้ ำ ใ ห้ ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ก ำ ร
ป ร ะส ำน ง ำนต่ ำ ง  ๆ  เ ป็ น ไปด้ ว ยคว ำ ม
ยำกล้ำบำก 
6. ผู้เรียนให้ควำมสนใจกับวิทยำลัยฯ  ที่อยู่ใน
ตัวเมือง 
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เป้าหมายด้านปริมาณ 
 1.  จัดกำรศึกษำทุกประเภทวิชำตำมหลักสูตร  เป้ำหมำยที่ส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก้ำหนด 
 2.  ขยำยกำรเปิดสอนหลักสูตรในประเภทและสำขำวิชำให้สนองควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 
 3.  เตรียมกำรผลิตก้ำลังคนในสำขำวิชำที่ขำดแคลนและสนองควำม
ต้องกำรทำงเศรษฐกิจทั งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา :   วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 

สถานที่ตั้งและท่ีอยู ่ :   เลขที่  87 หมู่ที ่8  
ถนนสำยหำดใหญ่-จะนะ ต้ำบลจะโหนง อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 

 รหัสไปรษณีย์  90130 
โทรศัพท์  :    0-7453-6007-8 
โทรสาร   :   0-7453-6007-8 
เว็บไซต์   :  http://www.chanatc.ac.th 
E-mail address   : songkhla02@vec.mail.go.th   

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้จัดตั งวิทยำลัยเทคนิคจะนะ อ้ำเภอ 

จะนะ จังหวัดสงขลำ เป็นสถำนศึกษำสังกัดกองวิทยำลัยเทคนิค กรมอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่   23  พฤษภำคม  2539 (ปัจจบุันสังกัดส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ) เพ่ือเป็นกำรขยำยกำรอำชีวศึกษำ ให้กว้ำงขวำง
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และตลำดแรงงำน  ซึ่งจะเป็นกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนก้ำลังคน มุ่งเสริมสร้ำง และพัฒนำก้ำลังคนของประเทศ 
ให้มีคุณภำพในกำรประกอบอำชีพ  ตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยใช้ที่ดิน
สำธำรณประโยชน์ "ทุ่งพันตัน" บนเนื อที่ 98 ไร่ 2 งำน 7.10 ตำรำงวำ 

-    ทิศเหนือ  จรด  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  43   
- ทิศใต้   จรด  สวนยำงพำรำในที่ดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก   จรด  ที่ดินว่ำงเปล่ำของเอกชน 
- ทิศตะวันตก  จรด  สถำบันพัฒนำที่ดินจังหวัดสงขลำ 

 
 
 



๑๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
ปี  พ.ศ. การด าเนินงาน 

พ.ศ.2539 เริ่มด้ำเนินโครงกำรจัดตั งวิทยำลัยเทคนิคจะนะ โดยกำรส้ำรวจหำ
พื นที่  

พ.ศ.2540 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ   3  สำขำวิชำ   
ประกอบด้วย ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงเชื่อมโลหะ เนื่องจำก
อำคำรเรียนยังสร้ำงไม่เสร็จ จึงฝำกเรียนที่วิทยำลัยเทคนิค
หำดใหญ่   

พ.ศ.2541 เปิดท้ำกำรเรียนกำรสอน โดยน้ำนักเรียนนักศึกษำ ย้ำยกลับมำ
เรียนที่วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 3 สำขำวิชำ ประกอบด้วย  
ช่ำงไฟฟ้ำ  ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงเชื่อมโลหะ   

พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรทวิภำคี แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)   เพ่ิมเติม 

3 สำขำวิชำ ประกอบด้วย ช่ำงยนต์  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์    
และบัญชี และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง(ปวส.)  
2 สำขำวิชำ ประกอบด้วย ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงก่อสร้ำง 

พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เพ่ิมเติม 
1 สำขำวิชำ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

พ.ศ.2548 เ ปิ ด ส อน ร ะดั บ ป ร ะก ำ ศ นี ยบั ต ร วิ ช ำ ชี พ ชั น สู ง ( ป ว ส . )  
2 สำขำวิชำ ประกอบด้วย สำขำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์, 
สำขำเทคนิคยำนยนต์ 

พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม   ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)  
ระดับทวิภำคี  ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรกับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศสหพันธรัฐพม่ำ  ผู้รับผิดชอบกำรเรียนกำรสอน 
คือวิทยำลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

 
 



๑๔ 
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ปี  พ.ศ. การด าเนินงาน 

พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบกำรณ์ ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง(ปวส.) 
จ้ำนวน 3 สำขำวิชำ ไฟฟ้ำก้ำลัง กำรบัญชี และโยธำ 

พ.ศ.2552 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ผลิตภัณฑ์ยำง 

พ.ศ.2553 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) สำขำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพอ้ำเภอสะเดำ 

พ.ศ.2554 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) 
สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำกำรบัญชี 

พ.ศ.2556 เ ปิ ดสอนหลั กสู ต ร  ทวิ ภ ำคี  ส ำขำวิ ช ำช่ ำ งยนต์  ร ะดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั นสูง (ปวส.) 

พ.ศ.2557 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)   
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพอ้ำเภอสะเดำ จ้ำนวน 4 สำขำวิชำ  
(กำรบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช่ำงยนต์  และช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง) 

พ.ศ.2559 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) 
ระบบทวิภำคี แผนกเทคนิคโลหะ สำขำเทคโนโลยีงำนเชื่อม
โครงสร้ำงโลหะ 

พ.ศ.2561 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) 
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
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วัตถุประสงค์สถานศึกษา 
 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถำนศึกษำสังกัดส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่และภำรกิจในกำรพัฒนำคุณภำพของ
ประชำชนตำมนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
และประเทศชำติให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีทักษะวิชำชีพ ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมำะสมที่จะเป็นพลเมืองดีของชำติ วิทยำลัยฯ จึงก้ำหนด
วัตถุประสงค์ในกำรด้ำเนินกำรจัดอำชีวศึกษำดังนี  

1. เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกงำนให้นักเรียน นักศึกษำเป็นผู้มี
ควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม พณิชยกรรม ตรงตำม
หลักสูตรและตรงตำมควำม  ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

2. เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติท่ีดีในกำรประกอบอำชีพ 
โดยเฉพำะอำชีพอิสระเพ่ือพัฒนำตนเองและสังคม 

3. เพ่ือจัดกิจกรรมต่ำงๆ ทั งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ เพ่ือปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือน้ำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพแขนงต่ำงๆ ช่วยเหลือและบริกำรสังคม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง  โครงกำรพระรำชด้ำริ และโครงกำรพัฒนำในชนบท  
เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ น 

ปรัชญา  คติพจน์  จุดยืนของสถานศึกษา ฯลฯ 
ปรัชญาของวิทยาลัย   

"คุณภำพเลิศ  ประเสริฐ คุณธรรม  ก้ำวน้ำวิชำ  พัฒนำสังคม" 

คติพจน์ของวิทยาลัย   
"สุ  จิ  ปุ  ลิ  รู้จักฟัง รู้จักคิดค้นคว้ำ รู้จักถำมตอบ  
รู้จักบันทึก" 

จุดยืนของสถานศึกษา  
"ถูกต้อง  ประหยัด    พัฒนำต่อเนื่อง" 



๑๖ 
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อัตลักษณ์   
"เก่ง  ดี  มีคุณธรรม" 
เก่ง คือ มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพของ

ตนเอง 

ดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมตั งใจจริง ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมเป็น
ประชำธิปไตย มีจิตอำสำ ให้บริกำรสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบ 
และไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 

มีคุณธรรม คือ ควำมดีงำมของจิตใจที่ท้ำให้บุคคล ประพฤติดี ปฏิบัติตน
ตำมหลักศำสนำ  มีจิตอำสำ 

เอกลักษณ์  “บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน” 
จุดเน้น “น้ำควำมรู้ทักษะจำกกำรเรียน มำปฏิบัติ” 
จุดเด่น “กำรน้ำควำมรู้จำกกำรศึกษำวิชำชีพ  บริกำรวิชำชีพชุมชน” 

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยฯ 
 ต้นพันตัน   ควำมน่ำสนใจของไม้ต้นนี   คือเป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงำม  ให้
ร่มเงำได้ดี  นิเวศกว้ำงไกล  ตั งแต่ภำคเหนือจรดภำคใต้ ภำคกลำงจรดภำค
ตะวันออกและจรดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสำมำรถปลูกได้กว้ำงขวำงขึ นได้ใน
ดินทุกชนิด ที่เด่นมำกคือออกดอกตลอดปี  ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมำก ยิ่ง
ทรงพุ่มยอดมีก่ิงมำกเท่ำไรก็ออกดอกได้มำกเท่ำนั น เพรำะว่ำดอกออกตำมปลำยกิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
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วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 “ เรำจะมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำวิชำชีพ เพ่ือผลิตก้ำลังคนด้ำนอำชีวะ ให้มี
คุณธรรม คุณภำพ และได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ ตำมควำมต้องกำรของชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นก้ำลังหลักในกำรพัฒนำประเทศ ” 

พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำวิชำชีพในระดับ  ปวช.  ปวส.  และฝึกอบรมระยะสั น 
ให้กับ เยำวชน  ประชำชนทั่วไป ตำมควำมต้องกำร ของชุมชนท้องถิ่น 
 2 .  ผ ลิ ต ก้ ำ ลั ง ค น ด้ ำ น อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ  ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  
“เก่ง ดี มีคุณธรรม”  เป็นก้ำลังหลักในกำรพัฒนำประเทศ 
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนประกอบกำร  ชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน เพ่ือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน   
 4. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและสร้ำงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
 5. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 6. ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษำ ด้ำนกำรทะนุบ้ำรุงศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำ นันทนำกำร และกำรเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
 7. บริหำรจัดกำรวิทยำลัย ด้วยหลักธรรมำภิบำล   
 8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ  
และมีคุณธรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ 
1.  นำยสุธรรม  เดชนครินทร์ พ.ศ.  2538 - 2542  
2.  นำยณรงค์      ดียิ่ง  พ.ศ.  2542 -  2547 
3.  นำยชำญทนงค์   บุญรักษำ พ.ศ.  2547 -  2550 
4.  นำยมนูญ  คุ้มกล่้ำ  พ.ศ.  2550 -  2551 
5.  นำยประจวบ   จันทภำโส พ.ศ.  2551 -  2553 
6.  นำยมนัสฌำน์   ชูเชิด  พ.ศ.  2553 - ๒๕๕๘ 
๗.  นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
 
ผู้บรหิารวิทยาลัยฯ  ปีการศึกษา 2561 
1.  นำยธีระพัฒน์   บุญพันธุ์  ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
2.  นำยธีระชัย   บุญโสดำ รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
3.  นำงนฤมล  เพ็ญมำศ รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
4.  นำยธรำเทพ   นำคเผือก รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ 
5.  นำยประมูล    ทองขำว  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำฯ 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจ าปีการศึกษา  2556 - 2558 
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่   660 / 2556 

ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2556 
1.  นำยณรงค ์  ดียิ่ง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  นำยเฉลิม  ทองพรม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นำยสุธรรม  เดชนครินทร์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2561 
ตามค าสั่ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ที่  0752 / 2561                         

ลงวันที่  4  สิงหาคม  2560 
 

1. นำยธีระพัฒน ์ บุญพันธ์ุ ผู้อ้ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธีระชัย บุญโสดำ รองผู้อ้ำนวยกำร กรรมกำร 
3. นำยประมูล ทองขำว รองผู้อ้ำนวยกำร กรรมกำร 
4. นำยธรำเทพ นำคเผือก รองผู้อ้ำนวยกำร กรรมกำร 
5. นำยศรำวุธ ชุมภูรำช ครู ค.ศ.2 ท้ำหน้ำที ่

รองผู้อ้ำนวยกำร 
กรรมกำร 

6. นำยนิโรจน ์ เพ็งศรี ผู้แทนฝ่ำยแผนงำนฯ กรรมกำร 
7. นำยมำนพ บุญประเสริฐ ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำร 
8. นำยธนภัทร ์ พำนิช ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำ

กิจกำรฯ 
กรรมกำร 

9. ว่ำท่ี ร.ต.วีระวงศ ์ วงศ์หล่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
10. นำยสมคดิ เพ็ชร์เทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
11. นำงสุธิษำ บุญเรืองขำว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
12. นำยสุวิทย ์ เชยบัวแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
13. นำยนพฐพรข ์ สถิตด้ำรงกุลณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
14. นำยกอบศักดิ์ ดิษโสภำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๑๕. นำยประสำน หมินแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
16 นำยสรณวิทย ์ ชูพรหม ผู้แทนฝ่ำยบริหำร

ทรัพยำกร 
กรรมกำร 
และเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
 



๒๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 

 

ประเภท 
เพศ 

รวม 
ระดับ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง คศ.1 คศ.2 คศ.3 ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ผู้บริหำรวทิยำลัย 4 1 5 - 1 4  5 - - 
ข้ำรำชกำรคร ู 11 1 12 - 9 1  3 9 - 
ลูกจ้ำงประจ้ำ 1 0 1     - - 1 
พนักงำนรำชกำร(ครู) 20 8 28     3 25 - 
พนักงำนรำชกำร(ธุรกำร) 1 10 11     - 9 2 
พนักงำนรำชกำร(นักกำรฯ) 5 1 6     - - 6 
ลูกจ้ำงชัว่ครำว(ครู) 4 7 11     1 10 - 
ลูกจ้ำงชัว่ครำว(ธรุกำร) 0 8 8     - 6 2 
จ้ำงเหมำบรกิำร(ครู) 0 1 1     - 1 - 
จ้ำงเหมำบรกิำร(ธรุกำร) 1 2 3     - 3 - 
จ้ำงเหมำบรกิำร(นักกำรฯ) 7 2 9     - - 9 
รวม 54 41 95 0 10 5  12 63 20 

ที่มา : งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) 
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แผนภูมิแสดงจ านวนข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ



๒๒ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน นกัศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) 
แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมยอดทั้งสิ้น 

ช่ำงยนต์ 77 69 92 238 
ช่ำงเช่ือมโลหะ 19 16 16 51 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 56 50 37 143 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 15 17 13 45 
ช่ำงก่อสร้ำง 7 6 11 24 
อุตสำหกรรมยำง 7 14 7 28 
กำรบัญช ี 33 35 36 104 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 53 45 42 140 

รวม 267 252 254 773 
 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมยอดทั้งสิ้น 
ช่ำงยนต์ 59 65 78 202 
ช่ำงเช่ือมโลหะ 10 16 13 39 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 41 48 29 118 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 8 16 13 37 
ช่ำงก่อสร้ำง 7 5 10 22 
อุตสำหกรรมยำง 6 13 6 25 
กำรบัญช ี 31 33 31 95 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 40 34 118 

รวม 206 236 214 656 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวมยอดทั้งสิ้น 
เทคนิคยำนยนต์ (ทวภิำคี) 40 35 75 
เทคโนโลยีงำนเช่ือมโครงสร้ำงโลหะ (ทวภิำคี) 12 12 24 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 38 32 70 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 12 - 12 
ช่ำงโยธำ 22 13 35 
เทคโนโลยียำงและพอลิเมอร ์ 14 6 20 
กำรบัญช ี 22 23 45 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 24 47 

รวม 183 145 328 
 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวมยอดทั้งสิ้น 
เทคนิคยำนยนต์ (ทวภิำคี) 39 31 70 
เทคโนโลยีงำนเช่ือมโครงสร้ำงโลหะ (ทวภิำคี) 11 12 23 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 30 30 60 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 12 - 12 
ช่ำงโยธำ 21 13 34 
เทคโนโลยียำงและพอลิเมอร ์ 13 5 18 
กำรบัญช ี 20 22 42 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 24 47 

รวม 169 137 306 
 
 
 



๒๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาขาวิชาและภาคเรียน



๒๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562) 

 

แผนกวิชา ปวช.3 (59) นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศกึษา 

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

   

ช่ำงยนต์ 92 56 60.87 
ช่ำงเชื่อมโลหะ 16 9 56.25 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 37 24 64.86 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 13 10 76.92 
ช่ำงก่อสร้ำง 11 6 54.54 
เทคโนโลยียำง 
และพอลิเมอร ์

7 5 71.42 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม  

 
 
 

  

กำรบัญชี 36 24 66.67 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 42 26 61.90 

รวม 192 160 83.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562) 

 

แผนกวิชา ปวส.2 (60) นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศกึษา 

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

   

เทคนิคยำนยนต ์
(ทวิภำคี) 

31 30 96.77 

เทคโนโลยีงำนเชื่อม
โครงสร้ำงโลหะ 
(ทวิภำคี) 

12 12 100.00 

ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 30 28 93.33 
ช่ำงโยธำ 13 13 100.00 
เทคโนโลยียำง 
และพอลิเมอร ์

5 5 100.00 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม    

กำรบัญชี 22 21 95.45 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 24 22 91.67 

รวม 137 131 95.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน จ าแนกตามระดับหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2562) 

 
ที่มา : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ระดับท่ีเปิดสอน 
จ านวนนักเรียน 

นักศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

นักศึกษา  
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
ของการ 

ออกกลางคัน 1/2560 
2561 ปวช.1 267 88 32.95 

 ปวช.2 252 23 9.12 
 ปวช.3 254 56 22.04 
 รวม ปวช. 773 167 21.60 
 ปวส.1 183 20 10.92 
 ปวส.2 145 7 4.82 
 รวม ปวส. 328 27 8.23 



๒๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ป ีพ.ศ.2561 
 
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

 ครุภัณฑส์ านักงาน     
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน

ประมวลผลแบบท่ี 1 (งำนวำงแผนฯ) 
1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

2 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งำนวำงแผนฯ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1(งำนกิจกรรมฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

4 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งำนกิจกรรมฯ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1 (งำนโครงกำร
พิเศษฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1(งำนบุคลำกร) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

7 เก้ำอี ส้ำนักงำน(งำนบุคลำกร) 3 ตัว 1,890.00 5,670.00 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1(งำนพัฒนำ
หลักสตูรฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

9 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งำนพัฒนำ
หลักสตูรฯ) 

1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1(งำนทะเบยีน) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

11 ตู้เหล็ก 2 บำน (งำนทะเบียน) 2 ใบ 4,300.00 8,600.00 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1 (งำนบัญชี) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 2(งำนศนูย์ข้อมูลฯ) 

1 เครื่อง 29,650.00 29,650.00 



๒๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้ำหรบังำน
ประมวลผล(งำนศนูย์ข้อมูลฯ 

1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (งำนศนูย์
ข้อมูลฯ 

1 เครื่อง 34,130.00 34,130.00 

16 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(งำนกำรเงิน) 1 เครื่อง 9,000.00 9,000.00 

17 ตู้เหล็ก 2 บำน(งำนกำรเงิน) 3 ใบ 4,300.00 12,900.00 
18 ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก(งำนสื่อฯ) 2 ใบ 4,900.00 9,800.00 
19 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งำนประกนัฯ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 
20 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งำนพัสดุ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 
21 เครื่องปรับอำกำศชนิดฝังฝ้ำเพดำน 

ขนำด 32,000 บีทียู (ศูนย์
ประสำนงำนฯ)  

4 ชุด 46,700.00 186,800.00 

22 เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน  ขนำด 
24,000 บีทียู (ศูนย์ประสำนงำนฯ) 

2 ชุด 32,100.00 64,200.00 

23 โต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 ทีน่ั่ง
(ศูนย์ประสำนงำนฯ) 

1 ชุด 27,800.00 27,800.00 

24 เก้ำอี ประชุม (ศูนย์ประสำนงำนฯ) 8 ตัว  - 
25 โต๊ะผู้อ้ำนวยกำร (ศูนย์ประสำนงำนฯ) 1 ตัว 7,100.00 7,100.00 
26 โต๊ะรองผู้อ้ำนวยกำร (ศูนย์

ประสำนงำนฯ) 
5 ตัว 6,750.00 33,750.00 

27 โต๊ะท้ำงำนเจ้ำหน้ำท่ี (ศูนย์
ประสำนงำนฯ) 

2 ตัว 4,400.00 8,800.00 

28 เก้ำอี ผู้อ้ำนวยกำร (ศูนยป์ระสำนงำนฯ) 1 ตัว 3,200.00 3,200.00 
29 เก้ำอี รองผู้อ้ำนวยกำร(ศูนย์

ประสำนงำนฯ) 
8 ตัว 3,000.00 24,000.00 

30 เก้ำอี เจ้ำหน้ำที(่ศูนย์ประสำนงำนฯ) 2 ตัว 1,800.00 3,600.00 
31 โซฟำพรอ้มโตะ๊กลำง(ศูนย์ประสำนงำนฯ) 1 ชุด 24,000.00 24,000.00 
32 ตู้เอกสำรบำนเลื่อน(ศูนยป์ระสำนงำนฯ) 2 ใบ 4,500.00 9,000.00 



๓๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

33 เก้ำอี งำนเลี ยง(ศูนย์ประสำนงำนฯ) 60 ตัว 690.00 41,400.00 
34 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์

ประสำนงำนฯ) 
4 ตัว 1,450.00 5,800.00 

35 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที1่(ศูนย์ประสำนงำนฯ) 

1 เครื่อง 21,500.00 21,500.00 

36 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ะบุ๊คส้ำหรับงำน
ประมวลผล(ศูนย์ประสำนงำนฯ) 

1 เครื่อง 20,500.00 20,500.00 

37 กล้องวงจรปิด(งำนอำคำรสถำนท่ี) 1 เครื่อง 71,750.00 71,750.00 
38 
39 

เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำระบบอินเวอรเ์ตอร์ 
ขนำด 200 แอมป์(แผนกช่ำงเชื่อม
โลหะ) 

6 เครื่อง 9,800.00 58,800.00 

40 เก้ำอี  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
(แผนกคอมฯ) 

40 ตัว 870.00 34,800.00 

41 เก้ำอี  ห้องปฏิบัติกำรแผนกวิชำช่ำง
ไฟฟ้ำก้ำลัง(แผนกช่ำงไฟฟ้ำ) 

40 ตัว 750.00 30,000.00 

42 มิกเซอร์ดจิิตอล(แผนกช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์) 

1 ตัว 32,500.00 32,500.00 

43 เพำเวอร์แอมป์ 4 ช่อง(แผนกช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์) 

1 ตัว 32,300.00 32,300.00 

44 ไมคล์อยมือถือคู่ UHF 4 ไมค์(แผนก
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์) 

1 ชุด 5,400.00 5,400.00 

45 ขำตั งล้ำโพง(แผนกช่ำงอิเล็กทรอนกิส์) 2 อัน 550.00 1,100.00 
46 ขำตั งไมค์(แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์) 2 อัน 600.00 1,200.00 
47 ไมคส์ำย(แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์) 2 ตัว 1,100.00 2,200.00 
48 ล้ำโพง 15 นิ ว กลำงแหลม(แผนกช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์) 
4 ตัว 6,000.00 24,000.00 

49 ตู้เครื่องมือ 7 ชั น(แผนกช่ำงยนต์) 1 ตวั 11,000.00 11,000.00 
50 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ SWITCH 

(แผนกช่ำงยนต์)  
1 ตัว 6,200.00 6,200.00 

 รวมท้ังสิ้น 1,093,800.00 



๓๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือด้วยเงินงบประมาณ 
ล าดับ

ที ่
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขำวด้ำ 
(27หน้ำต่อนำที) (ศูนย์ฯสะเดำ) 

1 เครื่อง 
7,500.00 7,500.00 

2 เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจติอลขำว
ด้ำควำมเร็ว 10 แผ่นต่อนำที(ศูนย์ฯ
สะเดำ) 

1 เครื่อง 
49,500.00 49,500.00 

3 เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม แบบ
เจำะกระดำษและเข้ำเลม่มือโยก
(ศูนย์ฯสะเดำ) 

1 เครื่อง 
11,950.00 11,950.00 

4 เครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ
ครั งละ 20 แผ่น(ศูนย์ฯสะเดำ) 

1 เครื่อง 
17,000.00 17,000.00 

5 โต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอี (ศูนย์ฯสะเดำ) 1 ชุด 49,850.00 49,850.00 

6 โต๊ะประชุม ขนำด 300X120X75 
เซนติเมตร(ศูนย์ฯสะเดำ) 

1 ตัว 
 - 

7 เก้ำอี ประชุม(ศูนยฯ์สะเดำ) 10 ตัว  - 

8 
 

ถังน ้ำสเตนเลส ขนำด 1,000 ลติร
(ศูนย์ฯสะเดำ) 

1 เครื่อง 
9,850.00 9,850.00 

9 ตู้เหล็ก 2 บำน( ศูนย์ฯสะเดำ) 2 ใบ 5,450.00 10,900.00 

10 เครื่องดูดฝุ่นขนำด 15 ลิตร(ศูนยฯ์
สะเดำ)  

1 เครื่อง 
12,930.00 12,930.00 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้ำหรบั
งำนส้ำนักงำน(ศูนย์ฯสะเดำ) 

1 เครื่อง 
15,500.00 15,500.00 

12 เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 
13,000 บีทียู(ศูนยฯ์สะเดำ) 

1 เครื่อง 
22,900.00 22,900.00 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้ำหรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1 (แผนกช่ำงยนต์) 

15 เครื่อง 
25,500.00 382,500.00 

14 เครื่องส้ำรองไฟ ขนำด 1000 VA 
(แผนกช่ำงยนต์) 

15 เครื่อง 
2,490.00 37,350.00 



๓๒ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

15 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (แผนกช่ำงยนต์) 15 เครื่อง 2,000.00 30,000.00 

16 เก้ำอี ผู้เรียนแบบไม่มีท้ำวแขน (แผนก
ช่ำงยนต์) 

15 ตัว 
 - 

17 เครื่องปรับอำกำศชนิดติดผนัง ขนำด 
12,000 บีทียู (งำนอำคำรสถำนที่) 

1 เครื่อง 
16,500.00 16,500.00 

18 เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 
24,000 บีทียู(แผนกช่ำงยนต์) 

1 เครื่อง 
31,500.00 31,500.00 

19 เครื่องเชื่อมมิก/แมก (แผนกช่ำงเชื่อม
โลหะ) 

4 เครื่อง 
135,783.00 543,132.00 

20 ชุดครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พรอ้ม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย(แผนกคอมฯ) 

40 ชุด 
28,997.00 1,159,880.00 

  - เครื่องคอมพิวเตอร์สำ้หรับงำน
ประมวลผลแบบท่ี 1 

40 เครื่อง 
 - 

  - เครื่องส้ำรองไฟ ขนำด 1000 VA 40 เครื่อง  - 

  - โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 40 ตัว  - 

  - เก้ำอี ผู้เรียนแบบไมม่ีท้ำวแขน 40 ตัว  - 

21 เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 
24,000 บีทียู(แผนกคอมฯ) 

2 เครื่อง 
31,500.00 63,000.00 

 รวมท้ังสิ้น 2,471,742.00 



๓๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ล าดับที ่ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 อำคำรอ้ำนวยกำร 2541 10,022,483 

2 อำคำรเรยีน 4 ชั น 2541 14,644,062 

3 อำคำรโรงฝึกงำน 2541 20,634,055 

4 บ้ำนพักครูเรือนแถว 2541 2,490,400 

5 ระบบประปำพร้อมเครื่องสูบน ำ้ 2541 2,000,000 

6 เสำธงสูง 18 ม. 2541 107,000 

7 
ท้ำถนนสำยในวิทยำลัย ยำว  150 
เมตร 

2541 956,000 

8 โรงอำหำรเอนกประสงค ์ 2542 249,000 

9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยำว 245 
เมตร 

2542 1,200,000 

10 ถนนภำยในวิทยำลัยฯ  ยำว  400 เมตร 2543 1,780,000 

11 รั วประกอบเหล็ก  650 ม. 2544 1,540,500 

12 ถนนภำยในวิทยำลัยฯ  ยำว  135 เมตร 2545 561,600 

13 สนำมบำสเก็ตบอล 2546 244,000 

14 ปรับปรุงอำคำร 3 หลัง 2548 500,000 

15 ปรับปรุงอำคำร 3 หลัง 2550 800,000 

16 บ้ำนพักผู้บริหำร 2551 812,000 

17 บ้ำนพักครู 4 ยูนติ 2551 2,331,958 



๓๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ล าดับที ่ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

18 อำคำรหอพักนักเรียน 2551 4,400,000 

19 รั วคอนกรีตบล็อก  ยำว  450 ม. 2551 1,269,000 

20 
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและระบบ
สำธำรณูปโภค (ปรับปรุงอำคำร
เอนกประสงค์) 

2552 396,000 

21 
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักและปรบัปรุง
ซ่อมแซมทำสรีั ว 

2552 190,960 

22 อำคำรหอพักนักเรียนชำย  9 ห้อง 2554 4,990,000 

23 ปรับปรุงพื นกระเบื องโรงฝึกงำน 2554 827,000 

24 
ปรับปรุงกระจกอลูมเินียมอำคำรเรียน
และโรงฝึกงำน 

2554 1,885,000 

25 ปรับปรุงศูนย์กำรเรยีนรู้ IT CENTER 2554 1,200,000 

26 
ปรับปรุงฝ้ำเพดำนและระบบไฟฟ้ำ
อำคำรเอนกประสงค ์

2554 988,000 

27 
ปรับปรุงฝ้ำเพดำน หลังคำเรยีนและโรง
ฝึกงำน 

2554 985,000 

28 
ปรับปรุงภำยในอำคำร1 และเวทีอำคำร
เอนกประสงค์ 

2554 1,604,000 

29 
สนำมฟุตซอลพร้อมติดตั งอุปกรณ์
มำตรฐำน 

2555 1,999,000 

30 
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ำภำยใน
วิทยำลัยฯ 

2555 558,000 

31 
ปรับปรุงซ่อมแซมทำสีอำคำรอ้ำนวยกำร
และอำคำรเรยีน 4 ชั น 

2555 789,000 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 2555 3,381,000 



๓๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ล าดับที ่ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 4 ชั น 2555 702,000 

34 
ปรับปรุงอำคำรปฏิบัติกำรและโรง
ฝึกงำน 

2555 2,291,000 

35 ปรับปรุงภำยในอำคำรส้ำนักอ้ำนวยกำร 2555 482,500 

36 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้ำนหน้ำอำคำร
อ้ำนวยกำร 

2555 1,535,000 

37 
ปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์และ 
ภูมิทัศน์ 

2555 3,075,000 

38 ปรับปรุงสนำมฟุตบอล 2555 4,501,000 

39 ปรับปรุงสนำมฟุตซอล 2555 3,364,000 

40 ปรับปรุงสนำมบำสเก็ตบอล 2555 589,000 

41 ปรับปรุงสนำมวอลเลย์บอล 2555 423,000 

42 ปรับปรุงสนำมเซปักตะกร้อ 2555 169,000 

43 ปรับปรุงสระว่ำยน ้ำ 2555 1,803,000 

44 ปรับปรุงทำงเท้ำ 2555 2,322,000 

45 ปรับปรุงโรงฝึกงำนแผนกช่ำงเชื่อมโลหะ 2555 335,000 

46 
ปรับปรุงประตูทำงเข้ำวิทยำลัยเทคนิค
จะนะ 

2555 179,000 

47 
ปรับปรุงอำคำร(อำคำรปฏบิัติกำร
ช่ัวครำว ศูนย์ฯสะเดำ) 

2556 499,500 

48 
ปรับปรุงอำคำร(อำคำรปฏบิัติกำร
ช่ัวครำว ศูนย์ฯสะเดำ) 

2558 499,500 

49 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 2558 1,489,619 
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ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ล าดับที ่ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

50 ปรับปรุงอำคำร 2558 1,683,000 

51 ปรับปรุงห้องน ้ำ-ห้องส้วม 2558 1,263,000 

52 ปรับปรุงระบบประปำ 2558 1,178,000 

53 ปรับปรุงถนนทำงเข้ำวิทยำลยัฯ 2559 499,000 

54 ปรับพื นท่ีและถมดิน 2,805 ลบ.ม. 2559 818,000 

55 
ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนักงำนองค์กำรวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย 

2559 818,000 

56 ปรับปรุงอำคำรสื่อสำรทำงไกล 2559 499,000 

57 ปรับปรุงศูนยฝ์ึกประกอบวิชำชีพอิสระ 2559 499,000 

58 
อำคำรปฏิบตัิกำรอเนกประสงค์พรอ้ม
ครุภณัฑ์ พื นที่ใช้สอยไมต่่้ำกว่ำ 2,000 
ตำรำงเมตร  

2560 27,500,000 

59 

อำคำรอเนกประสงค์ 2 ชั น  
(ศูนย์ประสำนงำนกำรผลติและพฒันำ
ก้ำลังคนอำชีวศึกษำ เขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จังหวัด
สงขลำ) 

2561 5,400,000 

60 
อำคำรศูนย์วิทยบริกำรพร้อมครภุณัฑ์
พื นทีไ่ม่ต่้ำกว่ำ 1,088 ตำรำงเมตร  
2 ชั น 

2561 9,735,600 

61 
อำคำรหอพักนักเรียน นักศึกษำ  
ขนำด 15 ห้อง 2 ชั น 

2561 5,900,000 

ที่มา : งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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๓๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ที ่ หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
1 งบบุคลากร  
 1.1 ข้าราชการ  
 1.1.1 เงินเดือน 7,129,706 
 1.1.2 วิทยฐำนะ 820,325 
 1.1.3 ค่ำตอบแทนรำยเดือน 330,400 
 1.1.4 เงิน พสร. 34,800 
 1.1.5 เงิน สปพ. 386,267 
 1.1.6 เงิน คศพ. 210,133 
 1.1.7 เงิน ตปพ. 105,067 
 รวมข้าราชการ 9,016,698 
 1.2 ลูกจ้างประจ า  
 1.2.1 เงินเดือน 298,980 
 1.2.2 เงิน สปพ. 24,000 
 1.2.3 เงิน คศพ. 12,000 
 1.2.4 เงิน ตปพ. 6,000 
 รวมลูกจ้างประจ า 340,980 
 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
 รวมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,872,577.70 
 รวมงบบุคลากร 20,230,255.70 
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ที ่ หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
2 งบด าเนินงาน  
 2.1 ปวช.  
 2.1.1 แผนงำนบุคลำกรของรัฐ ค่ำ

ประกันสังคม 
394,890 

 2.1.2 แผนงำนบุคลำกรของรัฐ  สปพ. 1,321,108.25 
 2.1.3 แผนงำนบุคลำกรของรัฐ  คศพ. 528,542.70 
 2.1.4 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 671,399.70 
 2.1.5 ค่ำสำธำรณูปโภค 700,000 
 2.2 ปวส.  
 2.2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,079,932.22 
 2.3 ระยะสั น  
 2.3.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 33,300 
 2.3.2 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะ

สั นฐำนสมรรถนะ ภำคฤดูร้อน" (E To E) 
53,897 

 2.4 โครงกำรพัฒนำอำชีวศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

2,194,075.04 

 2.5 โครงกำรพฒันำอำชีวศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ตำมภำรกิจพื นฐำน 

1,277,534.50 

 รวมงบด าเนินงาน 8,254,679 
3 งบลงทุน  
 3.1 ค่ำครุภัณฑ์ 2,360,792 
 3.2 ค่ำท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง - 
  รวมงบลงทุน 2,360,792 
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ที ่ หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
4 งบอุดหนุน  
 4.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ ปวช. 4,645,350 
 4.2 ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับ ปวช. 734,825 
 4.3 ค่ำหนังสือเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. 1,541,000 
 4.4 ค่ำอุปกรณ์นักเรียน ระดับ ปวช. 355,810 
 4.5 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 699,300 
 4.6 โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 75,000 
 4.7 เครื่องมือยืมเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. 1 152,817 
 4.8 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 30,000 
 4.9 ทุนกระทรวงศึกษำธิกำร นักเรียน 

จังหวัดชำยแดนใต้ 
4,550,500 

 รวมงบอุดหนุน 12,784,602 
5 งบรายจ่ายอ่ืน  
 5.1 โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครู

อำชีวศึกษำ 
302,160 

 5.2 โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน 

90,190 

 5.3 โครงกำร Fix  it  center 769,754 
 5.4 โครงกำรขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำ

ทวิภำคีสู่คุณภำพมำตรฐำน 
29,798 

 5.5 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของ
ผู้เรียน 

29,170 

 5.6 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

91,814 
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ที ่ หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
 5.7 โครงกำรพัฒนำและฝึกประสบกำรครู 30,000 
 5.8 โครงกำรอำชีวศึกษำประชำรัฐ 1,424,336 
 5.9 โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 125,000 
 5.10 โครงกำรอำชีวะอำสำช่วงเทศกำล 37,150 
 5.11 โครงกำรพัฒนำก้ำลังคนรองรับเขต

พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนใต้ 
299,168 

 รวมงบรายจ่ายอ่ืนๆ 3,228,540 
6 เงินนอกงบประมาณ  
 6.1 รำยได้สถำนศึกษำ (บกศ.) 1,883,588 
 รวมเงินนอกงบประมาณ 1,883,588 
 รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 48,742,456.70 

 
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 

ระดับชัน้ 
จ านวนนกัศึกษา 

ที่เข้าสู่สถานประกอบการ 
จ านวนสถานประกอบการ 

ปวช. 200 คน 99 แห่ง 
ปวส. 128 คน 62 แห่ง 

 
รายชื่อสถานประกอบการ 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
1 บริษัท พิธำนพำณิชย์ จ้ำกัด 

สำขำนำทวี 
172-172/1 ม.6 ต.นำทวี  
อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160 

074-371566-7 

2 อู่ สมเกียรติ ออโต้เซอร์วิส 19/21 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ90130 

074-499111-2 

3 ศูนย์บริกำรอ๊อดท๊อปยนต์ 12/1 ม.7 ต.นำหม่อม  
อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310 

074-382090 

4 ส.ไพศำลเอ็นจิเนียริ่ง 594 หมู่ 2 ถ.สงขลำ-เกำะยอ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

074-333199 

5 อู่ช่ำงหมูเจริญยนต์ 143/83 หมู่ 8 ต.เขำรูปช้ำง 
อ.เมือง จ.สงขลำ 

086-9557467 

6 ร้ำนควนรำมูอัดสำยไอดรอ
ลิก 

27/2 ม.7 ต.สะบ้ำย้อย  
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 

088-7986591 

7 บจก.พีวีเค มอเตอร์ 9 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง 
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 

074-552337 

8 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
แขวงรถจักรหำดใหญ่ 

อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 074-254607 

9 ร้ำนคูหำคำร์เซอร์วิส 22/17 หมู่ 4 ต.คูหำ  
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ90210 

074-597126 

10 ร้ำนอำร์เอสคำร์เซอร์วิส 227/4 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 

074-333172 

11 บริษัท พิธำนพำณิชย์ จ้ำกัด 
สำขำจะนะ 

19,21 ม.1 ถ.หำดใหญ่-
ปัตตำนี ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 
 

074-499111 



๔๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
12 บริษัท อริยะมอเตอร์ จ้ำกัด 

สำขำจะนะ 
118,120 ม.3 ถ.จะนะ- 
นำทว ีต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-431477 

13 หจก.เจมส์สหยำงยนต์  
แอนด์เซอร์วิส 

97 ม.5 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-431051-2 

14 บริษัท จะนะซูซุกิ จ้ำกัด 41 ม.2 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-378448-9 

15 อู่ชมกำรช่ำง หมู่ท่ี 3 ถนนลพบุรี-รำเมศ  
ต.คลองแห อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 

081-3986741 

16 อู่ วัฒน์ 152/3 ม.4 ต.นำทวี อ.นำทวี 
จ.สงขลำ 90160 

081-4798214 

17 บริษัท อภิชำติคำร์เซ็นเตอร์ 
จ้ำกัด 

103 ม.1 ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

081-7662949 

18 อู่สงขลำเจริญกำรช่ำ 131/138 ถ.30 เมตร  
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 

074-321480 

19 หำดใหญ่สหมอเตอร์ จ้ำกัด 
(สำขำล้ำไพล) 

179 ม.1 ต.ล้ำไพล อ.เทพำ จ.
สงขลำ 90260 

074-478117-8 

20 ช่ำงทวนบริกำร 34/9 ม.4 ต.เปียน  
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ90210 

081-0962517 

21 อู่สมเกียรติออโต้เซอร์วิส 1 ถนนสะบ้ำย้อย-ล้ำไพล ต.
สะบ้ำย้อย อ.สะบ้ำย้อย  
จ.สงขลำ 90210 

074-306014 

22 อู่เอกพงศ์กำรช่ำง 77/1 ม.4 ต.เปียน  
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 

081-7484330 

23 อู่สุดยอดยำนยนต์ 152 ม.2 ถ.หำดใหญ่-ปัตตำนี 
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 

081-2574024 

24 อู่บรรเจิดกำรช่ำง 1/1 ม.4 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 

081-9636758 

25 อู่สำมำรถดีเซล 30/2 ต.ท่ำม่วง อ.เทพำ  
จ.สงขลำ 90260 
 
 

 



๔๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
26 อู่บ่ำว 65 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์  

อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 
 

27 บริษัท พิธำนพำณิชย์ จ้ำกัด 
สำขำหำดใหญ่ 

456 ถนนเพชรเกษม  
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90110 

074-222200 

28 บริษทั อีซูซุหำดใหญ่ จ้ำกัด 
สำขำสะเดำ 

19/9 ถ.กำญจนวนิชย์  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90120 

074-411646 

29 ร้ำน ซีอำร์เอ็ม คำร์เซอร์วิส 483/93 ม.9 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

074-499181 

30 บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 109 ถ.กำญจนวนิช ต.พะวง อ.
หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

074-291223 

31 บริษัท สยำมนิสสันปัตตำนี 
(2000) จ้ำกัด 

132/4 ม.1 ต.เขำรูปช้ำง  
อ.เมือง จ.สงขลำ 

074-333716 

32 บริษัท มิตซูทักษิณ จ้ำกัด 234/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90100 

074-536226-8 

33 หจก.พรบ้ำรุงโฟล์คลิฟท์ 131 ม.5 ถ.กำญจนวนิช  
ต.พังลำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90170 

089-8763228 

34 ร้ำนแก๊ปคำร์เซอร์วิส 483/50 ม.2 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

074-499109 

35 บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ จ้ำกัด 
สำขำนำทวี 

169 ม.6 ถ.เพชรเกษม  
ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 
90160 

074-371524-5 

36 ยำงแก้วบริกำร 240/2 ม.2 ถ.ลพบุรีรำเศศวร์  
ต.พะวง  อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90100 

074-333515 

37 บริษัท โตโยต้ำสงขลำ 127 ม.1 ต.บ้ำนนำ  อ.จะนะ 
จ.สงขลำ 90130 

074-536665 

38 บริษัท จ.วินิต จ้ำกัด 581/2 ถ.เพชรเกษม  
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90110 
 

 



๔๖ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
39 อู่บ้ำนแค 33 หมู่ 2 ถนน นำทว-ีจะนะ 

ต.บ้ำนแค  อ.จะนะ จ.สงขลำ 
089-2210059 

40 บริษัท ลีมอเตอร์ฮีโน่
หำดใหญ ่จ้ำกัด 

139/2 หมู่ 8 ถ.กำญจนวนิช 
ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90250 

074-260880-2 

41 บริษัท ทักษิณยนตรกำร 
หำดใหญ่ ฮีโน่ จ้ำกัด 

108 หมู่ท่ี 14 ถ.เอกชัย  
ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่้ำ จ.สงขลำ 
90110 

074-457800 

42 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
อ้ำเภอจะนะ สำขำท่ี 303 

65/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

074-206468 

43 ร้ำนอัลตร้ำซำวด์ 72/2  หมู่ 3 ต.เกำะแต้ว  
อ.เมือง  จ.สงขลำ 90000 

095-0707833 

44 โรงไฟฟ้ำจะนะ 124/5  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำชิง  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

074-536601-2 

45 บริษัท สยำมอินเตอร์เนชั่น 
แนลฟู๊ด จ้ำกัด 

88 ม.10 ต.นำทับ อ.จะนะ จ.
สงขลำ 90130 

074-310800 

46 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำ
นำหม่อม (สำขำท่ี 0514) 

47-50 หมู่ 1 ถนนสำยเอเชีย 
43 ต.ทุ่งขมิ น อ.นำหม่อม  
จ.สงขลำ 90310 

 

47 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
อ้ำเภอสะบ้ำย้อย 

214 ถ.รัตนะสิงห์  
ต.สะบ้ำย้อย 

 

48 ร้ำน เคทีอิเล็กทรอนิกส์ 42/3  ม.9  ต.จะโหนง  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

081-8961421 

49 ร้ำนวรพจน์กำรไฟฟ้ำ 2/4 ม.4 ถ.สงขลำ-นำทว ี 
อ.นำทวี  จ.สงขลำ 

074-373601 

50 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำ
อ้ำเภอนำหม่อม 

47-50 หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งขมิ น  
อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310 

074-383112 

51 บริษัท สงขลำไบโอแมส 
จ้ำกัด  

56 หมู่ 3 ต.ขุนตัดหวำย  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

074-890754-5 

52 บริษัท สมบัติ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ สื่อสำร 
จ้ำกัด 

239 หมู่ 1 ถ.กำญจนวนิช  
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 
 

074-592818-9 



๔๗ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
53 หจก.โอห์มพำวเวอร์กำร

ไฟฟ้ำ  
38  ม.1 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000 

074-816334 

54 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
สงขลำ จ้ำกัด 

หมู่ 2 ถนนสงขลำ-เกำะยอ  
ต.พะวง อ.เมือง 

 

55 ร้ำนแสงพลช่ำงไฟฟ้ำ เลขท่ี 82/3 หมู่ท่ี 1 ต.พะวง 
อ.เมือง จ.สงขลำ 

 

56 อบต.จะโหนง ม.7 ต.จะโหนง อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 

 

57 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคพังลำ 
สำขำท่ี 344 

เลขท่ี 300/25 ต.พังลำ  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170 

 

58 บริษัท เซำท์เทิร์น คำลิ
เบรช่ัน เซอร์วิส จ้ำกัด 

669/35 ถ.กำญจนวนิช  
ต.บ้ำนพรุ  อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90250 

 

59 บริษทั สยำมอินเตอร์เนชั่น
แนลฟู๊ด จ้ำกัด 

88 ม.10 ต.นำทับ อ.จะนะ จ.
สงขลำ 

074-310800 

60 หจก.สุรชัยรวมช่ำง 52  ม.2  ต.เกำะแต้ว อ.เมือง 
จ.สงขลำ 

081-9633031 

61 บริษัท บีทีแอนด์ที เอ็นจิเนี่ย
ริ่ง จ้ำกัด 

805 อำคำร 21 ทำวเวอร์  
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 

 

62 ร้ำนอนุพงศ์รวมช่ำง 46 ต.เกำะแต้ว อ.เมือง  
จ.สงขลำ  

074-467200 

63 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอสที
อินทิเกชั่น 

326 ถ.พลพิชัย - บ้ำนพรุ  
ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 

 

64 ร้ำนโชคเจริญผล 348/3 ซอย 7 ถ.เพชรเกษม 
ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่ จ.
สงขลำ 90110 

 

65 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ
เนียริ่ง จ้ำกัด 

  

66 ร้ำนธ้ำรงอิเล็กโทรนิค 27 ม.1 ต.สะบ้ำย้อย  
อ.สะบ้ำย้อย อ.สงขลำ 
 

074-377023 



๔๘ 
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ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
67 ร้ำนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 153/52 ถนนทำงรถไฟนอก 

ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 
080-7138535 

68 ร้ำนวิษณุแอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

32/1 ม.6 ต.บ้ำนโหนด  
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 

088-3902630 

69 ร้ำนอัลตร้ำซำวด์ 72/2 ม.5 ต.เกำะแต้ว  
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 

095-0707833 

70 ร้ำนคิมออดิโอซำวด์ 61/3 ม.5 ถ.สงขลำ-นำทว ี 
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 

 

71 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สงขลำ 

900  ถ.ทำงหลวงท่ี 406  
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

074-303100 

72 ร้ำนปิยะโยธำก่อสร้ำง 99 หมู่ 1 ต.นำทวี อ.นำทวี  
จ.สงขลำ 

 

73 ร้ำนสนำมชัยกำรโยธำ 18/7  ถ.วุฒิภูมิ 2 ต.บ่อยำง 
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 

087-2980868 

74 บริษัท เอสทีเอส อินสตรู
เม้นท์ จ้ำกัด 

196/10-11 ซ.ประดิพัทธ์  
ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน 
พญำไท กรุงเทพฯ 10400 

02-6184288 

75 บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี คอล
ซัลเต้นท์ จ้ำกัด 

889 ถนนสำทรใต้  
ต.ยำนนำวำ อ.สำทร  
จ.กรุงเทพฯ 10500 

 

76 โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวง
พิเศษระหว่ำงเมือง  
สำยบำงปะอิน-สระบุรี-
นครศรีธรรมรำช 

เลขท่ี 206 ถนนเทศบำบ
ทับทำง ซอย 5 ต.ทับทำง  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 

089-4437487 

77 บริษัท เนำตีย์โคออปเปอ
เรชั่นกรุ๊ป จ้ำกัด 

155/1 ม.8 ถ.หำดใหญ่- 
จะนะ ต.สะกอม อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 

 

78 บริษัท หวำไถ้รับเบอร์ จ้ำกัด 26/9 ถนนกำญจนวนิช  
ต.พังลำ อ.สะเดำ  จ.สงขลำ 
90170 

074-541234 

79 บริษัท 42 เนเจอรัลรับ
เบอร์ จ้ำกัด 

42 ม.1 ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

081-7615180 



๔๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
80 บริษัท แพนรับเบอร์ อินดัส

ตรีส์ จ้ำกัด 
8/4  ม.5  ต.บ้ำนนำ   
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

074-378237 

81 หจก.จะนะน ้ำยำง 8/3  ม.5 ถ.สงขลำ-ปัตตำนี ต.
บ้ำนนำ  อ.จะนะ จ.สงขลำ 

074-207668 

82 บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 109 ถ.กำญจนวนิช  ต.พะตง 
อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ 

074-291223-4 

83 ร้ำนเอียดสกรีนและกำร
พิมพ์ 

96,98 ถ.รำษฎร์บ้ำรุง หมู่ 2 
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 

 

84 ส่วนปฏิบัติกำรระบบท่อเขต 
7 

2 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชั่น อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

 

85 ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินท
ร ์

15 ถนนกำญจนวณิชย์  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 

074-282101 

86 ธนำคำรออมสิน สำขำศรีภู
วนำรถ 

อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 074-231338 

87 ศำลเยำวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลำ 

ถ.รำชด้ำเนินนอก  ต.บ่อยำง อ.
เมือง จ.สงขลำ 90000 

074-315547 

88 โรงพยำบำลสงขลำ 666 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 

 

89 ร้ำนสวนตูลไอที 33/4 ม.4 ต.เขำรูปช้ำง  
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 

074-816828 

90 ส้ำนักงำนเทศบำลเมืองบ้ำน
พร ุ

99 ถ.เทศบำลใหม่ ต.บ้ำนพรุ 
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250 

074-292884-6 

91 แขวงทำงหลวงสงขลำท่ี 1 
รอ.ขท.สงขลำท่ี 1 (ป) 

4 ถนนปละทำ ต.บ่อยำง  
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 

074-311091 

92 กองทะเบียนและ
ประมวลผล 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินท
ร ์

อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 074-289255-8 

93 ร้ำนบัยตุลพริ นติ ง 2 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม อ.
หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
 
 

087-3991613 



๕๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
94 สถำนีต้ำรวจภูธรควนมีด 58 หมู่ 8 ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน 

43 ต.จะโหนง อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 

 

95 ท่ีท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลคลองเปียะ 

หมู่ท่ี 2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ 
จ.สงขลำ 90130 

 

96 บริษัท เน็ตสกำยเน็ตเวิร์ค 
จ้ำกัด 

99/18 ม.10 ซ.41 ถ.กำญ
จนวนิช ต.เขำรูปช้ำง  อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000 

074-335194 

97 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บำโหย 

83 หมู่ 1 ต.บำโหย  
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 90210 

073-263332 

98 ส้ำนักงำนเทศบำลบ้ำนนำ ถนนจะนะ-ปัตตำนี อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-207673-4 

99 บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ งส์
กรุ๊ป จ้ำกัด (สำขำ 121) 

377, 379-379/1 ถ.ไทรบุรี 
ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

 

100 สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ำรวจ
สงขลำ 

2/99 ถนนแหล่งพระรำม  
ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 

 

101 ไปรษณีย์ท่ำอำกำศยำน
หำดใหญ่ 

99  ม.3 ต.คลองหลำ  
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 
90115 

 

102 ส้ำนักงำนเทศบำลเมืองคอ
หงส ์

59 ซอย 5 บ้ำนทุ่งรี  
ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90110 

 

103 อบต.ท่ำหมอไทร 2/4 ม.4 ต.ท่ำหมอไทร  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

 

104 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สงขลำ 

900  ถ.ทำงหลวงท่ี 406  
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

074-303100 

105 ท่ีว่ำกำรอ้ำเภอจะนะ 33 ม.2 ถ.รำษฎร์บ้ำรุง  
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  จ.สงขลำ 

074-207079 

106 อบต.ตลิ่งชัน 102 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.
สงขลำ 90130 
 

074-378493 



๕๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
107 บจก.ยูโร พีทูบี ไดแคท์ 

(ประเทศไทย) 
210/84-85 ม.7 ต.ท่ำช้ำง อ.
บำงกล่้ำ จ.สงขลำ 90110 

074-457826 

108 บจก.บูยองเจนเนอรัล 75/12 ม.8 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 
 

088-7862660 

109 ท่ีท้ำกำรไปรษณีย์ล้ำไพล 282/1 ม.1 ต.ล้ำไพล  
อ.เทพำ จ.สงขลำ 90260 

074-478428 

110 ท่ีว่ำกำรอ้ำเภอสะบ้ำย้อย ถ.สะบ้ำย้อย อ.ล้ำไพล  
จ.สงขลำ 90210 

074-377123 

111 อบต.คูหำ 1/1 ม.4 ต.คูหำ อ.สะบ้ำย้อย 
จ.สงขลำ 

 

112 บริษัท อภิชำตคำร์เซ็นเตอร์ 
จ้ำกัด 

103 ม.1 ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130 

081-6762040 

113 หจก.ลีวิวัฒน์ถำวร 78-86 ถ.รถไฟ ต.บ่อยำง  
อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 
90000 

 

114 ท่ีท้ำกำรไปรษณีย์ย่ำนตำ
ขำว 

91 หมู่ท่ี 1 ถนนตรัง- 
ปะเหลี่ยน ต.ย่ำนตำขำว  
อ.ยำนตำขำว จ.ตรัง 92140 

 

115 สถำนีต้ำรวจภูธรนำทวี ต.คลองทรำย  อ.นำทวี จ.
สงขลำ 90160 

 

116 สถำนีต้ำรวจภูธรถลำง 158, 402 ต.เทพกระบัตรี  อ.
ถลำง จ.ภูเก็ต  83110 

076-311123 

117 ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
มะรือโบตก 

151 หมู่ 5 ต.มะรือโบตก  
อ.เมือง จ.นรำธิวำส 96130 

073-569074 

118 ท่ีว่ำกำรไปรษณีย์จะนะ 2 ม.2 ถ.ด้ำรงพัฒนำ  
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 
90130 

074-207066 

119 ส้ำนักบริหำรพื นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
6 

60 ถ.รำมวิถี ต.บ่อยำง  
อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 
90000  

074-311020 

120 ส้ำนักงำนท่ีดินจังหวัด
สงขลำ สำขำจะนะ 

ถนนรำษฎร์บ้ำรุง ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

 



๕๒ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
121 ท่ีท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต้ำบลเทพำ 
142 หมู่ 4 ต.เทพำ อ.เทพำ จ.
สงขลำ 90150 

 

122 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอ
สะเดำ 

154/8 ถ.ปำดังเบซำร์  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90120 

074-523200 

123 ธกส.สำขำจะนะ 28,30,30/1 ม.1 ต.บ้ำนนำ 
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

 

124 ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 1392 ม.5 ต.ควนลัง  
อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 

 

125 กำรประปำส่วนภูมิภำค 
สำขำนำทวี 

8/2 หมู่ 1 ถนนนำทวี-
ประกอบ ต.นำทวี อ.นำทวี  
จ.สงขลำ 

 

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
   วิทยำลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถำนศึกษำสังกัดส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เปิดท้ำกำรสอนประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
และประเภทวิชำพำณิชยกรรม  ต่ำง ๆ ดังนี  
          หลักสูตรที่เปิดสอน  
                 1.1 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.) หลักสูตร  3  ปี  รับผู้
จบมัธยมศึกษำปีที่  3  หรือเทียบเท่ำ เข้ำเรียนในระบบปกติ  ในประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรมและประเภทวิชำพำณิชยกรรม ประกอบด้วย  8 สำขำวิชำ 8 สำขำ
งำน ดังนี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สำขำวิชำเครื่องกล 
     1.1 สำขำงำนยำนยนต์ 

  2. สำขำวิชำโลหะกำร 
     2.1 สำขำงำนเชื่อมโลหะ 

  3. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     3.1 สำขำงำนไฟฟ้ำก้ำลัง 

  4. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     4.1 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

  5. สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง 
     5.1 สำขำงำนก่อสร้ำง 

  6. สำขำวิชำผลิตภัณฑ์ยำง 
     6.1 สำขำงำนผลิตภัณฑ์ยำง 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  1. สำขำวิชำพณิชยกำร 
     1.1 สำขำงำนกำรบัญชี 

  2. สำขำวิชำพณิชยกำร 
     2.1 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                

 



๕๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

  1.2 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับ
ผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่ำ เข้ำเรียนในระบบปกติ  ประเภทวิชำช่ำ ง
อุตสำหกรรม และประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 8 สำขำวิชำ ได้แก่ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สำขำวิชำเครื่องกล 
     1.1 สำขำงำนเทคนิคยำน
ยนต์ 

  2. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลัง 
     2.1 สำขำงำนติดตั งไฟฟ้ำ 

  3. สำขำวิชำโยธำ 
 

  4. สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 

  5. สำขำวิชำเทคนิคโลหะ 
     5.1 สำขำงำนเทคโนโลยี
งำนเชื่อมโครงสร้ำงโลหะ 

6. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
     6.1 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  1. สำขำวิชำกำรบัญช ี   2. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานทะเบียน 
   - โครงกำรรับรำยงำนตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษำประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 

   - โครงกำรลงทะเบียนเรียนประจ้ำภำคเรียน 
   - โครงกำรจัดท้ำบัตรประจ้ำตัวนักเรียนนักศึกษำ 
   - โครงกำรเชิดชูเกียรตินักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดี 3.5 ขึ นไป 
งานบุคลากร 
   - โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ้ำปีงบประมำณ  2561 
งานพัสด ุ
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2๕๖๐ 
งานประชาสัมพันธ์ 
   - โครงกำรจัดท้ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
   - โครงกำรปรับปรุงโทรศัพท์ภำยใน 
งานอาคารสถานที่ 
   - โครงกำรซ่อมแซมพื นโต๊ะรับประทำนอำหำร 
   - โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
   - โครงกำรจัดท้ำป้ำยชื่ออำคำร และชื่อแผนกวิชำโรงฝึกงำน 4 ชั น 
   - โครงกำรจัดท้ำป้ำยนิเทศแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ/ช่ำงก่อสร้ำง/เทคนิค
พื นฐำน 
 
 



๕๖ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
   - โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐเอกชนอ้ำเภอจะนะ 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   - โครงกำรกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงกำรศึกษำสภำพปัญหำกำรรำยงำนผลกำรด้ำเนินโครงกำรในแผนปฏิบัติ
กำรประจ้ำปี ตำมวงจร PDCA  
   - โครงกำรด้ำเนินงำนจัดกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประกันคุณภำพ 

   - โครงกำรประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 
   - โครงกำรจัดท้ำบอร์ดประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   - โครงกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 

งานวางแผนและงบประมาณ 

   - โครงกำรจัดซื อและจัดหำครุภัณฑ์ส้ำนักงำนประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
   - โครงกำรกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 
   - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำแบบครบวงจร 
 
 



๕๗ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำส่วนขยำยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ RMS2012 
   - โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต วิทยำลัยฯ ประจ้ำปีงบประมำณ 
2561 
   - โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยศูนย์ก้ำลังคนอำชีวศึกษำ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   - โครงกำรโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในวันส้ำคัญของชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
   - โครงกำรแข่งขันทักษะพื นฐำน 
   - โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในต้ำนภัยยำเสพติด ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2560 
“ทุง่พันตันเกมส์” ครั งที่ 19 
   - โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(แก้กิจกรรม) 
   - โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   - โครงกำรขับขี่ปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจรในสถำนศึกษำ 

   - โครงกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ 
   - โครงกำรศึกษำดูงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
   - โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพระดับภำคและระดับชำติ 
   - โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข 
   - โครงกำรธนำคำรขยะ 
   - โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
   - โครงกำร Big cleaning day 
   - โครงกำร To be Number one 



๕๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

   - โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
   - โครงกำรกิจกำรกองลูกเสือวิสำมัญ กองลูกเสือวิสำมัญ หน่วยวิทยำลัยเทคนิค
จะนะ 
   - โครงกำรจัดซื อเครื่องแบบลูกเสือส้ำหรับผู้ก้ำกับลูกเสือวิสำมัญ 
   - โครงกำรขยับกำย สบำยชีว ี
   - โครงกำรเข้ำวัดวันพระ 
   - โครงกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะฟุตซอลคัพ 
   - พัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
และปลูกฝังควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
   - โครงกำรจัดท้ำสวนพฤษำศำสตร์โรงเรียนโดยน้อมน้ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

   - โครงกำรตรวจสุขภำพและตรวจสำรเสพติดนักเรียน  นักศึกษำ ประจ้ำปี
กำรศึกษำ  2561 
   - โครงกำรปรับปรุงพัฒนำหอพักนักเรียน นักศึกษำ ประจ้ำปีงบประมำณ 
2561 
   - โครงกำรจัดซื อยำและเวชภัณฑ์ประจ้ำห้องพยำบำล 
   - โครงกำรเปลี่ยนสำรเครื่องกรองน ้ำและซ่อมบ้ำรุงตู้ท้ำน ้ำเย็น 
   - โครงกำรบริจำคโลหิต 
งานปกครอง 
   - โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
   - โครงกำรประชุมผู้ปกครอง 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
   - โครงกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   - โครงกำรติดตำมผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ 
   - โครงกำรปัจฉิมนิเทศ 



๕๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

   - โครงกำรจัดท้ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ 
   - โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์
ฝึกอบรมวิชำชีพอ้ำเภอสะเดำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
   - โครงกำรสร้ำงอำชีพเพ่ือชุมชน 
   - โครงกำรอำชีวะบริกำร  ประจ้ำปีงบประมำณ  2561 
งานครูที่ปรึกษา 
   - โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ ประจ้ำปี
งบประมำณ 2561 
 

ฝ่ายวิชาการ 
งานวัดผลและประเมินผล 
   - โครงกำรประกวดประเมินผลวิชำโครงงำนวิชำชีพ 
   - โครงกำรจัดท้ำข้อสอบมำตรฐำน 
   - โครงกำรสอนเสริมควำมรู้พื นฐำนวิชำชีพเพ่ือรองรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ  (V-NET) 
   - โครงกำรทดสอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ  (V-NET) 
   - โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพทุกสำขำ ระดับชั น ปวช.3 และ ปวส.2 
   - โครงกำรสอบประมวลผลควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   - โครงกำรติดตำมและนิเทศนักเรียน นักศึกษำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ ประจ้ำปี
งบประมำณ 2561  
   - โครงกำรสัมมนำนักเรียน นักศึกษำหลังกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ ประจ้ำปี
งบประมำณ 2561 
 



๖๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
   - โครงกำรซ่อมและปรับปรุงห้องโอมเธียเตอร์ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   - โครงกำรประกวดกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   - โครงกำรพัฒนำประสบกำรณ์วิชำชีพครูอำชีวศึกษำในสถำนประกอบกำร 
   - โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  วิชำพื นฐำน  ปีกำรศึกษำ  2560 
   - โครงกำรประกวดกำรจัดท้ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
   - โครงกำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร 8 แผนกวิชำ 
   - โครงกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ในสำขำงำน 8 สำขำ 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 
   - โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
   - โครงกำรอนุรักษ์ท้องถิ่นแดนใต้ 
   - โครงกำรประกวดค้ำขวัญห้องสมุด (เชิญชวนเข้ำห้องสมุด) 
   - โครงกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันส้ำคัญของชำติ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำฝึกงำนกับศูนย์บริกำร 
   - โครงกำรปรับพื นที่ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ประจ้ำแผนกช่ำงยนต์ 
   - โครงกำรจัดซื อเครื่องมือพิเศษทักษะวิชำชีพช่ำงยนต์ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   - โครงกำรจัดซื อเก้ำอี ส้ำหรับห้องเรียนแผนกช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง  40  ตัว 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   - โครงกำรซ่อมครุภัณฑ์ และบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรศึกษำแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
   - โครงกำรจัดซื อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์  250 แอมป์ 
   - โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรศึกษำ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 



๖๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   - โครงกำรซ่อมครุภัณฑ์ และบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรศึกษำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
   - โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
   - โครงกำรจัดท้ำโต๊ะรองรับแม่พิมพ์จำกเครื่องอัดขึ นรูปยำง 
   - โครงกำรซ่อมแซมพื นและทำงเดินแผนกเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - ไม่มี - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - โครงกำรจัดซื อเก้ำอี ส้ำหรับห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์  40  ตัว 
   - โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ 24,000 BTU แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - โครงกำรจัดซื อครุภัณฑ์เก้ำอี ส้ำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
   - โครงกำรจัดซื อปำกกำจับชิ นงำน 
   - โครงกำรย้ำยและติดตั งเครื่องจักร 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   - โครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ 
   - โครงกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
   - โครงกำรกิจกรรมวันไหว้ครู 
   - โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษำใหม่ 
   - โครงกำรติดตั งระบบประปำ 
   - โครงกำรจัดท้ำป้ำยศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพฯ 
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โครงการได้รับเงินจัดสรรจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     - โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ 

     - โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครู ให้ นร. 

     - โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it center ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 

     - โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 
     - โครงกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ้ำปี
งบประมำณ 2561 
     - โครงกำรชุมนุมลูกเสืออำชีวศึกษำชำยแดนใต้ 
     - โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
     - โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั น 00(ส้ำหรับสถำนศึกษำที่มีหอพัก) ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
     - โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียน นักศึกษำที่ยำกจนประจ้ำปีงบประมำณ 
2560 
     - โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

     - โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

     - โครงกำรทุนกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
     - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั นพื นฐำน 
     - โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลกำรทำง
กำรศึกษำประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
     - โครงกำรยกระดับอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
     - โครงกำรปฐมนิเทศและปรับพื นฐำนนักเรียน นักศึกษำก่อนไปฝึกงำน/ฝึกอำชีพใน
สถำนประกอบกำร ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 
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ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ที่มา : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 

 

 

 

สรุปยอดเงินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อชิ้นงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 อุปกรร์ถอดสปริงยดึผำ้เบรกรถโฟลค์ลิฟท ์ 6,000 นำยสภำพ  สุขศร ี
2 เครื่องอำร์กแผ่นเหล็กแบบกึ่งอัตโนมัต ิ 2,500 นำยสอแหละ  เจะแอ 
3 Smart  Power Supply 15,000 นำยสฤก  พรหมก้ำเนิด 
4 ข้ำวย้ำส้ำเร็จรูป 11,200 นำงสุธิษำ  บุญเรืองขำว 
5 บูดูแห้ง 16,000 นำงสุธิษำ  บุญเรืองขำว 
6 พัฒนำโปรตีนสกิมเมอร ์ 10,100 นำยสมนึก  ธรรมชำต ิ
7 ไข่เค็กสมุนไพร ใบเตยกะทสิด 7,300 น.ส.พรชนิตว์  อภัยรัตน ์
8 อุปกรณ์ตดัเส้นพลำสติก 2,500 นำยธำรำรตัน์  สันตรัตต ิ
9 กระเป๋ำแฟช่ันจำกยำงในรถจักรยำนยนต์ 4,500 น.ส.รัชดำภรณ์  จิตตำรมย ์

10 Fish Stick 6,000 น.ส.กนกพร  มิสโร 
11 เครื่องชำร์ทเพำเวอร์แบงค ์

ด้วยสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
3,500 นำยพิศำล  นิยมยำตรำ 

12 Nubber wheel stopper 5,000 นำยธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ 



๖๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.  นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ และ นำยสุชำติ 
ทองสุข ครูประจ้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ด้ำน 
กำรส่งเสริมอำชีพ ปี 2561 จำกโรงเรียนสะเดำขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์  
ในงำนวันขรรค์ชัยฯ ปี 2561 ณ โรงเรียนสะเดำขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์ 
อ้ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 

 

 

 

 

2.  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.42 มอบโล่รำงวัลสถำนวิชำทหำรดีเด่น
ประจ้ำปี 2561 ให้แก่ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ โดย ผกท. วัชระ สงวนอำสน์ ตัวแทน
สถำนศึกษำรับมอบรำงวัลดังกล่ำว ในพิธีสวนสนำมประจ้ำปี 2561 ของ นักศึกษำ
วิชำทหำร ประจ้ำปี 2561 ณ สนำมกีฬำจิระนคร อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
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3.  นำยนิโรจน์ เพ็งศรี ครูแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ เข้ำรับ
โล่ห์ประกำศเกียรติคุณ เป็นผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนและปฏิบัติตนดีเด่น ด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำ โครงกำรคัดเลือกครูรำงวัล
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี จังหวัดสงขลำ ครั งที่ 3 ปี 2562 

 

 

 

 

 

4.  นำยบำรมี  สะอำด นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  
ระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันทักษะพื นฐำน กำรประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่อง
ดนตรี จะเข้ ในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื นฐำน ระดับชำติ ครั งที่ 28 
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีนำยสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 
เป็นครูผู้ควบคุม 
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5. นำยชรินทร์  หลีเจริญ นักศึกษำระดับ ปวส. ชั นปีที่ 2 แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นน ้ำหนัก 
60 กิโลกรัม ในกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ครั งที่ ๑3 ประจ้ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖1 ณ จังหวัดปทุมธำนี โดยมีนำยนพฐพรข์  สถิตด้ำรงกุลณ์ เป็นครู
ผู้ควบคุมนักกีฬำ 

 

 

 

 

 

6.  นำงสำวจำมรี  จันทร์ขำว นักศึกษำ แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้ รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นน ้ำหนัก 54 กิโลกรัม ใน
กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคใต้ ครั งที่ ๑6 ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖
1 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีนำยนพฐพรข์  สถิตด้ำรงกุลณ์ เป็นครูผู้ควบคุมนักกีฬำ 
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7. นักเรียน ระดับ ปวช. แผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
กำรแข่งขันทักษะงำนเครื่องยนต์เล็ก และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กำรแข่งขันทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กดีเซล ในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะ
พื นฐำน ระดับภำค ภำคใต้ ครั งที่ 29  ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 ณ จังหวัดสตูล 
โดยมีนำยนพฐพรข์  สถิตด้ำรงกุลณ์ เป็นครูผู้ควบคุม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 8 พฤษภำคม 2561 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2561 ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 9 พฤษภำคม 2562 โครงกำรปฐมนิเทศ และปรับพื นฐำน และปรับพื นฐำน
ก่อนไปฝึกงำน ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำ ระดับชัน ปวช.3 

และ ปวส.2  ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 11 พฤษภำคม 2561 นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค
จะนะ และคณะครู บุคลำกร วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมต้อนรับ คุณครูเจสุดำ 

สุมังคโล เนื่องในโอกำสย้ำยมำปฏิบัตริำชกำร ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 18 พฤษภำคม 2561 นำยธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค
จะนะ เป็นประธำนกำรประชุมข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั งที่ 1 

ภำคเรียนที่ 1 ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั น 3 

 



๗๒ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 4 มิถุนำยน 2561 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ  
น้ำนักเรียน นักศึกษำ ศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพอ้ำเภอสะเดำ ออกตรวจเช็คเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กศน.ต้ำบลปำดังเบซำร์ 

 



๗๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 9-10 มิถุนำยน 2561 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงกำร Fix it center 
บริกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 

 ณ วัดโคกพยอมสุกำรำม อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 



๗๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 14 มิถุนำยน 2561 คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีไหว้ครูช่ำง  

ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 



๗๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 14 มิถุนำยน 2561 วทิยำลัยเทคนิคจะนะ จัดพิธีใหว้ครู ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
2561 ณ สนำมฟุตซอลวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 

 



๗๖ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 22 มิถุนำยน 2561 วทิยำลัยเทคนิคจะนะ รับกำรประเมินโครงกำรบ่มเพำะ

ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
 
 
 



๗๗ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 4 กรกฎำคม 2561 นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะ
นะ เป็นประธำนพิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ 

ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 
 



๗๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 17 กรกฎำคม 2561 กำรประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำ ระดับชั น

ปวช. และ ระดับชั น ปวส. ประจ้ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
 



๗๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 19 กรกฎำคม 2561 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ออกบริกำร ตรวจซ่อม

รถจักรยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำฟ้ำ และอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร ร่วมกับอ้ำเภอ 
นำหม่อม ในกิจกรรมโครงกำรอ้ำเภอยิ มเคลื่อนที่ และศูนย์ด้ำรงธรรมเคลื่อนที่ 
ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 2561 ณ วัดเนินพิจิตร อ้ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ 



๘๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 24 กรกฎำคม 2561 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงกำรบริจำคโลหิต 

 เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยเหล่ำกำชำดจังหวัดสงขลำ 
ร่วมกับ โรงพยำบำลสงขลำ ออกหน่วยรับบริจำคโลหิต ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๘๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
26 กรกฎำคม 2561 คณะผู้บริหำร คณะครู เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียน นักศึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษำและถวำยผ้ำอำบน ้ำฝน  
เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ประจ้ำปี 2561  

ณ วัดโคกทรำย อ.จะนะ จ.สงขลำ 



๘๒ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2561 คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
 
 



๘๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 7 สิงหำคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพอ้ำเภอสะเดำ โดยวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
จัดกำรประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำ ประจ้ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
 



๘๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 10 สิงหำคม 2561 วทิยำลัยเทคนิคจะนะ จัดพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ 
และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ  
12 สิงหำคม 2561 

 



๘๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 

วันที่ 15 สิงหำคม 2561 วทิยำลัยเทคนิคจะนะ รับกำรประเมินสถำนศึกษำ
แบบอย่ำงกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ประจ้ำปีงบประมำณ 2560 

 



๘๖ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
วันที่ 24 สิงหำคม 2561 วทิยำลัยเทคนิคจะนะ จัดกำรแข่งกีฬำสีภำยในต้ำนภัย

ยำเสพติด 2561 ทุ่งพันตันเกมส์ ครั งที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 30 สิงหำคม 2561 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิคจะนะ  

ออกบริกำรวิชำชีพ "ฝึกอำชีพกำรท้ำเก้ำอี " ให้แก่ชำวบ้ำนหมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำละไม  
ต.ขุนตัดหวำย อ.จะนะ จ.สงขลำ 

 



๘๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 30 สิงหำคม 2561 แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ  

ออกบริกำรจิตอำสำพัฒนำมัสยิด ให้บริกำรงำนเชื่อม ที่วำงรองเท้ำ กวำดขยะ ถูพื น 
และร่วมบริจำคโต๊ะ กระถำงต้นไม้จำกล้อยำงรถยนต์ ให้แก่ มัสยิด ดำรุนนำอีม 

บ้ำนเกำะถ ้ำ อ.เมือง จ.สงขลำ 



๘๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร เข้ำศึกษำดูงำนแบบอย่ำงกำรจัดกำร
เรียน กำรสอน บริหำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สถำนศึกษำพอเพียง  

ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
 



๙๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
แผนกเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 พร้อมเงินรำงวัล 10,000 บำท ในกำรประกวดโครงงำนวิจัยด้ำน
ยำงพำรำระดับมัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ ณ สถำบันวิจัยยำง กำรยำงแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 



๙๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
โครงกำร สัมมนำ นักเรียน นักศึกษำหลังกำรฝึกงำน ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 

ประจ้ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561  ณ หอประชุมโรงอำหำร  
 
 



๙๒ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
 

 
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับกำรพัฒนำเครือข่ำยอำชีวศึกษำระดับต้ำบล 

ประจ้ำปีงบประมำณ 2561 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตันชั น 3  
โดยมี นำงอำรี เตชะวันโต ผู้อ้ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 12 สงขลำ  

เป็นวิทยำกรบรรยำย 



๙๓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 19 -20 กันยำยน 2561 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงกำรพิธีเข้ำประจ้ำ

กองลูกเสือวิสำมัญ (ประดับแถบ 3 สี) ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำววิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
 



๙๔ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ ข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม  

ในพิธีบ้ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร้ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 



๙๕ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 19 ตุลำคม 2561 คณะผู้บริหำร และบุคลำกรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ  

ร่วมต้อนรับ นำงนฤมล เพ็ญมำศ เนื่องในโอกำสมำด้ำรงต้ำแหน่ง รองผู้อ้ำนวยกำร
วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๙๖ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 3 ธันวำคม 2561 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงกำรบริจำคโลหิต 

 เพ่ือเป็นพระรำชกุศล แด่ ประบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๙๗ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
วันที่ 12 มีนำคม 2562 นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะ

นะ เป็นประธำนพิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
2561 ณ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจะนะ และคณะครู 

วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษำจำกประเทศ
มำเลเซีย(  Batu Lanchang Vocational College Malaysia) ศึกษำดูงำน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๙๙ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 

โครงกำรอบรมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำม
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั น 2 อำคำรศูนย์ประสำนงำน

กำรผลิตและพัฒนำก้ำลังคนอำชีวศึกษำฯ 



๑๐๐ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.  นำยธีระพัฒน์  บุญพันธุ์  ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
2.  นำยธีระชัย  บุญโสดำ   รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
3.  นำงนฤมล  เพ็ญมำศ   รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
4.  นำยธรำเทพ  นำคเผือก  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ 
5.  นำยประมูล  ทองขำว   รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำร 

นักเรียนนักศึกษำ 

คณะผู้จัดท า 
1. นำยธรำเทพ  นำคเผือก  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ 
2. นำยธเนศ บุญแท้   หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
3. นำยก้องเกียรติ  บุญโสดำ  เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1. นำยสรณวิชญ์  ชูพรหม  หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
2. นำยธเนศ  บุญแท้   หัวหน้ำงำนทะเบียน 
3. นำยนพฐพรข์ สถิตด้ำรงกุลณ์  หัวหน้ำงำนพัสดุ 
4. นำยประสำน  หมินแดง  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 
5. นำงสำวสุภำวดี  พรหมแก้ว  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
6. นำงสำวลดำวัลย์  ภูมิพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
7. นำงวินำ  เจ๊ะแน   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
8. นำงสำวรุจิรำ  กังซี   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
9. นำงสุนิสำ  กี่สุ้น   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1. นำยสุชำติ  ทองสุข   หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
2. นำยนิโรจน์  เพ็งศรี   หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ 
3. นำงวิชชุดำ  คงวิทยำ   หัวหน้ำงำนวิจัยฯ 



๑๐๑ 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

4. นำงสำวอินทิรำ  ไกรเพชร  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแผนงำนฯ 
5. นำงสำวยศกร  หวัดเพ็ชร์  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแผนงำนฯ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1. นำยสุวิทย์  เชยบวัแก้ว   หัวหน้ำงำนกิจกรรมฯ 
2. นำงสำวรัญชิดำ  แก้วช่วง  หัวหน้ำงำนแนะแนวฯ 
3. นำงเดือนเพ็ญ  วงศ์เกตุ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำฯ 
4. นำงสำววิภำวรรณ  สังขเวช  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
1. นำยมำนพ  บุญประเสริฐ  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
2. นำยสุภำพ  สุขศรี   หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
3. นำงสุรีย์วัลย์  เหล็มหัด   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร 
4. นำงสำวสมใจ  พรุเพชรแก้ว  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร 




