


ค ำน ำ 

รายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 จัดท าโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล 
แก่ผู้สนใจ และต้องการศึกษา ค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย 
วางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลตลาดแรงงาน 
ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด
สงขลา ปี 2559 

ในการจัดท าข้อมูลสถานศึกษาฉบับนี้ งานศูนย์ข้อมูลฯ ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอขอบพระคุณ 
ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
สนับสนุนในด้านข้อมูลเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาต่อไป 
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา 
ข้อมูลทั่วไป 

ค าขวัญจังหวัดสงขลา  นกน ้ำเพลินตำ สมิหลำเพลินใจ 
เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพำนป๋ำ ศูนย์กำรค้ำแดนใต้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
            ตั งอยู่ฝั่งตะวันออกของภำคใต้ตอนล่ำงระหว่ำงละติจูด 
ที่ 617-756 เหนือ ลองจิจูด 100 01-101 06 ตะวันออก สูงจำก
ระดับน ้ำทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  
ตำมเส้นทำงรถไฟ 947 กิโลเมตร และทำงหลวงแผ่นดิน 950 
กิโลเมตร จังหวัดสงขลำมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี  

     ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุง 
     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอ่ำวไทย 
     ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี รัฐเคดำห์         
และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมำเลเซีย 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล 
ขนำดพื นที่ จังหวัดสงขลำมีขนำดพื นที่ 7,393,889 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ 4,853,249 ไร่  มีขนำดใหญ่ เป็น อันดับที่  27  
ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภำคใต้ รองจำกจังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 
จังหวัดสงขลา  ตั งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม

เ มื อ ง ร้ อ น  มี ล ม ม ร สุ ม พั ด ผ่ ำ น ป ร ะ จ้ ำ ทุ ก ปี คื อ  ล ม ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั งแต่เดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนมกรำคม 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึง
กลำงเดือนตุลำคม จำกอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่ำว ส่งผลให้มี
ฤดูกำลเพียง 2 ฤดู คือ 
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ฤดูร้อน 
    เริ่มตั งแต่เดือนกมุภำพันธ์ถึงเดอืนกรกฎำคม ซึ่งจะ
เป็นช่วงที่ว่ำงของลมมรสุมจะเริม่ตั งแต่หลังจำกหมด
มรสมุตะวันออกเฉยีงเหนือแล้ว อำกำศจะเริ่มร้อนและ
อำกำศจะมีอณุหภมูิสูงสดุในเดือนเมษำยน แต่อำกำศ
จะไมร่้อนมำกนักเนื่องจำกตั งอยู่ใกล้ทะเล 

 

ฤดูฝน 

    เริ่มตั งแต่เดือนสิงหำคมถึงเดือนมกรำคม จังหวัด
สงขลำจะมีฝนตกทั งในช่วงลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต้ แต่
ในช่วงลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุก
มำกกว่ำ เนื่องจำกพัดผ่ำนอ่ำวไทย ส่วนมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จะถูกเทือกเขำบรรทัดปิดกั นท้ำให้ฝนตก
น้อยลง 

ประชากรและการปกครอง 
 จังหวัดสงขลา มีประชำกรทั งสิ นจ้ำนวน 1,410,577 คน 

เป็นผู้ที่มีอำยุต่้ำกว่ำ 15 ปี จ้ำนวน 175,714 คน และเป็นผู้ที่มีอำยุ 15 ปี 
ขึ นไป จ้ำนวน 1,234,863 คน(ไตรมำสที่ 4) จ้ำแนกเป็นผู้ที่อยู่ในก้ำลัง
แรงงำนรวมจ้ำนวน 874,352 คน โดยผู้ที่อยู่ในก้ำลังแรงงำนรวม จ้ำแนกเป็น
ผู้มีงำนท้ำ จ้ำนวน 853,157 คน ผู้ว่ำงงำน จ้ำนวน 20,452 คน และก้ำลัง
แรงงำนที่รอฤดูกำลจ้ำนวน 743 คน ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในก้ำลังแรงงำนซึ่งมี
จ้ำนวน 360,511 คน (ที่มำ : ส้ำนักงำนสถิติจังหวัดสงขลำ ข้อมูล ณ ปี 
2559) 

 
ดอกไม้ประจ้ำจังหวัดสงขลำ  คือ ดอกเฟื่องฟ้ำ  
 
 
ต้นไม้ประจ้ำจังหวัดสงขลำ  คือ ต้นสะเดำเทียม  
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สภาพชมุชน เศรษฐกิจ สังคม  อ าเภอจะนะ 
ค าขวัญอ าเภอจะนะ นกเขำชวำเสียง ส้ำเนียงสะกอม วัฒนธรรม

หล่อหลอม 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 

  
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.ประวัติความเป็นมา 
     จะนะเป็นเมืองโบรำณคู่กับเมืองเทพำ  เดิมตัวเมืองอยู่ที่     
บ้ำนวังโต้ ต้ำบลนำทวี ปรำกฏตำม ต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำช  
ซึ่งกล่ำวไว้เมื่อ พ.ศ. 1588 พระสนมวังได้แต่งเรือ  9  ล้ำ ให้แยก
ไปเป็นเมือง 9 เมืองในจ้ำนวนนี   เมืองจะนะและเมืองเทพำด้วย  
นอกจำกนี เมืองจะนะ ปรำกฏอยู่ ในพงศำวดำร  ที่  15 สมัย
อำณำจักรศรีวิชัย พ.ศ.1400 - พ.ศ.1823 สมัยต่อมำได้มีกำร    
ท้ำสงครำมกับชำติมำลำยูถูกชำติมำลำยูยกทัพมำชิงเมืองชัยภูมิ 
ของเมืองจะนะ ซึ่งอยู่ได้ไม่นำนก็มำตั งที่บ้ำนในเมือง(ต้ำบลคลอง
เ ปี ย ะ ) แ ล ะ ที่ ตั ง เ มื อ ง ใ ห ม่ นี มี ต้ น ชุ ม แ ส ง ขึ น อ ยู่ ม ำ ก 
ต้นชุมแสงภำษำมำลำยู เรียกว่ำ“เจำะเนำะ” จึงท้ำให้ บำงท่ำนอ้ำง
ว่ำ จะนะ เพี ยนมำจำก เจำะเนำะ แต่ถ้ำหำกพิจำรณำด้วยเหตุผล    
แล้วไม่น่ำเป็นไปได้ เพรำะชื่อเมืองจะนะปรำกฏอยู่ในประวัติ   
ศำสตร์สมัยศรีวิชัย ดังกล่ำวในตอนต้นแล้ว 
            ต่อมำ พ .ศ . 2329 ได้ โปรดเกล้ำให้ยกเมืองจะนะ     
เมืองเทพำขึ นกับเมืองสงขลำ  จนถึงสมัยพระบำทสมเด็จ 
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พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้จัดตั งมณฑลเทศำภิบำล จึงยกเมือง
จะนะ ออกจำกเมืองสงขลำ  มำตั งอ้ำเภอ เรียกว่ำ อ้ำเภอจะนะ ตั ง
ตัวที่ว่ำกำรอ้ำเภอครั งแรกที่อ้ำเภอนำทวี  แต่ปรำกฏว่ำไม่เหมำะสม 
ตลอดจนกำรคมนำคมไม่สะดวก  จึงย้ำยตัวที่ว่ำกำรอ้ำเภอมำตั ง      
ที่ต้ำบลบ้ำนนำ แต่ชื่อนี ไปพ้องกับอ้ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก          
จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอ้ำเภอจะนะ 

2.เนื้อที่/พื้นที่ 502.98 ตร.กม. 

3.สภาพภูมิอากาศ
โดยท่ัวไป 

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 
  1.อาชีพหลัก ได้แก่  ท้ำสวนยำงพำรำ  ท้ำนำ  กำรปศุสัตว์  

2.อาชีพเสริม ได้แก่  กำรเลี ยงปลำน ้ำจืด  ประมงชำยฝั่ง   
หัตถกรรมพื นบ้ำน 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 5 แห่ง ได้แก ่
- ธนำคำร ธ.ก.ส. โทร. 074-37823 
- ธนำคำรออมสิน โทร.074-311222 
- ธนำคำรกรุงไทย โทร. 074-378330 
- ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
  โทร. 074-394032 
- ธนำคำรกรุงเทพ โทร. 074-378336 
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ด้านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม  ร.ร.จะนะวิทยำ โทร. 074-378879 

ร.ร.จะนะชนปูถัมภ์ โทร. 074-318168  
รร.จะโหนงพิทยำคม โทร. 074477173 

2. สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 

 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของอ าเภอ 
  ป่ำไม้  สัตว์น ้ำ  แร่ดีบุก   

 

 
ด้านประชากร 
  1.จ านวนประชากรทั้งส้ิน รวม 96,309 คน 

2.จ านวนประชากรชาย รวม 47,733 คน 

3.จ านวนประชากรหญิง รวม 48,576 คน 

4.ความหนาแน่นของประชากร 189.91 คน/ตร.กม. 
 

คมนาคม และการเดินทาง 
        ด้ำนกำรคมนำคม กำรเดินทำงสู่อ้ำเภอจะนะ นั น มีควำม
สะดวก มีทั งทำงรถยนต์และทำงรถไฟ  
        กำรเดินทำงทำงรถยนต์ มีเส้นทำงซึ่งเรียกกันว่ำ ถนนสำย
เอเชียซึ่งก็คือ ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 43 ซึ่งเป็นเส้นทำงหลัก 
ขนำด 4 ช่องทำงจรำจร ตัดผ่ำน ซึ่งเส้นทำงสำยนี เป็นเส้นทำงหลัก
เชื่อมต่อไปยังจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
        กำรเดินทำงทำงรถไฟ มีเส้นทำงรถไฟ ตัดผ่ำนตัวอ้ำเภอ มี
สถำนีรถเส้นทำงรถไฟ 2 แห่ง คือ สถำนีจะนะ ตั งอยู่ที่ต้ำบลบ้ำนนำ 
และสถำนีรถไฟควนมีด ตั งอยู่ที่ต้ำบลควนมีด  
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ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  1.ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ 
ได้แก่  

ยำงพำรำ  ข้ำว  ประมง 

2.ชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญ
ได้แก่ (แม่น้ า/บึง/
คลอง) 

คลองสะกอม  คลองนำทับ 

3.โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่  

บริษัท จะนะน ้ำยำง  จ้ำกัด   
ที่ตั ง  ต.บ้ำนนำ 
บริษัทฉลองอุตสำหกรรมน ้ำยำงข้น 
ที่ตั ง  ต.บ้ำนนำ 
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  ที่มีต่อคุณภำพของ  
                 ผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี 
กลยุทธ์ ๑.๓  ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 
                 วิชำชีพ   
กลยุทธ์ ๑.๔  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง 
       กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ                   
                 (V-NET) ตั งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ นไป 
กลยุทธ์ ๑.๕  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง 
                 กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ  

       (V-NET) ตั งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ นไป 
       ในกลุ่มวิชำภำษำอังอังกฤษ  

กลยุทธ์ ๑.๖  ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำน 
       อำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ   
                 หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกัน 
                 คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 
กลยุทธ์ ๑.๗  ผู้เรียนส้ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  
กลยุทธ์ ๑.๘  ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท้ำ หรือประกอบ 
       อำชีพอิสระ  หรือศึกษำต่อภำยใน  ๑  ปี 
กลยุทธ์ ๑.๙  ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  
                 หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำร   
                 ที่มีต่อคุณภำพของผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ อยู่ใน 
                 ระดับ ดี 
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ยุทธศาสตร์ ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา   

กลยุทธ์ ๒.๑  กำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
       รำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
                 สถำนประกอบกำร  หรือประชำคมอำเซียน 
กลยุทธ์ ๒.๒  กำรจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
กลยุทธ์ ๒.๓  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ   
                 ตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ ๒.๔  กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำร 
                 สอนรำยวิชำ 
กลยุทธ์ ๒.๕  กำรฝึกงำน  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ยุทธศาสตร์ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ ๓.๑  กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร   
                 สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
กลยุทธ์ ๓.๒  กำรจัดท้ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ ๓.๓  กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
กลยุทธ์ ๓.๔  กำรบริหำรงำนและภำวะผู้น้ำของผู้บริหำร 
                 สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ ๓.๕  กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 
                 สำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

 กลยุทธ์ ๓.๖  กำรบริหำรควำมเสี่ยง   ครบ  5  ด้ำน 
กลยุทธ์ ๓.๗  กำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
กลยุทธ์ ๓.๘  กำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และ 
                 ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำร 
                 สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน 
                 ศูนย์วิทยบริกำร 
กลยุทธ์ ๓.๙  กำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
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                 และคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ ๓.๑๐  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ ๓.๑๑  กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
กลยุทธ์ ๓.๑๒  กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำร 
         อำชีวศึกษำ  กับเครือข่ำยทั งในประเภท 
                   และ หรือต่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
กลยุทธ์ ๔.๑  กำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและ 
                 วิชำชีพ 

ยุทธศาสตร์ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย   

กลยุทธ์ ๕.๑  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์  
                 งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ๕.๒  กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
                 งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู 

ยุทธศาสตร์ ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก   

กลยุทธ์ ๖.๑  กำรปลูกฝังจิตส้ำนึกด้ำนกำรรัดชำติ เทิดทูน 
                 พระมหำกษัตริย์  ส่งเสริมกำรปกครองระบบ 
                 ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 
                 ประมุข และทะนุบ้ำรุง ศำสนำ ศิลปะ   
                 วัฒนธรรม 
กลยุทธ์ ๖.๒  กำรปลูกฝังจิตส้ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ 
                 สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ๖.๓  กำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
กลยุทธ์ ๖.๔  กำรปลูกฝังจิตส้ำนึกด้ำนปรัชญำของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ ๗  การประกันคณุภาพการศึกษา   
กลยุทธ์ ๗.๑  กลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลยุทธ์ ๗.๒  กำรด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

SWOT  ของสถานศึกษา 
จุดแข็ง  (Strength) 
1.  มีพื นที่มำก  (98  ไร่)  ท้ำเล
ที่ตั งอยู่ติดถนนใหญ่  สะดวกต่อกำร
คมนำคม 
2 .  เ ป็ น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ
อำชีวศึกษำแห่งเดียวในอ้ำเภอจะ
นะ 
3.  บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่น
ใ ห ม่   ไ ฟ แ ร ง   ง่ ำ ย ต่ อ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนำ 
4.  สภำพแวดล้อมภำยในมีควำม
ร่มรื่น  บรรยำกำศดี  เป็นธรรมชำติ 
พร้อมกับมีสนำมฟุตซอล  สระว่ำย
น ้ำ  สนำมบำสเก็ตบอล  สนำม
ฟุตบอล  สนำมวอลเลย์บอล  สนำม
เซปักตะกร้อ  และมีควำมพร้อม
ท ำ ง ด้ ำ น ห อ ป ร ะ ชุ ม  อ ำ ค ำ ร
เอนกประสงค์ 
5.  ผ่ำนกำรประเมินจำก  สมศ.  
รอบที่สอง 
6 .   จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ ช ำ ชี พ ที่
หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1.  บุคลำกรขำดขวัญก้ำลังใจใน
ต้ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่มั่นคง  
(ครูจ้ำงสอน , พนักงำนรำชกำร ,   
ลูกจ้ำงช่ัวครำว) 
2.  จ้ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ   
ในบำงแผนกยังมีปริมำณที่น้อย 
3.  สถำนศึกษำห่ำงไกลจำกตัว
เมือง 
4.  มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร
บ่อย  เนื่องจำกขำดขวัญก้ำลังใจ
และควำมมั่นคงในอำชีพ 
5.  บุคลำกรมีภำระงำนมำกไม่
สำมำรถพัฒนำงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบได้ดีเท่ำที่ควร 
6.  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
โอกำสควำมก้ำวหน้ำน้อย 
7.  บุคลำกรมีประสบกำรณ์ในกำร
ท้ำงำนน้อย 
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จุดแข็ง  (Strenge) 
7.  ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกโครงกำรพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
ชำยแดนภำคใต้ 
8.  เป็นสถำนศึกษำที่อยู่ ใกล้กับ
โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  (มัธยม)  
โรงเรียนสอนศำสนำ  และโรงงำน
อุตสำหกรรม 
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 .   อ ยู่ ใ ก ล้ แ ห ล่ ง โ ร ง ง ำ น
อุ ตสำหกรรม เป็ น โรง งำนผลิต
กระแสไฟฟ้ำ  โรงแยกแก๊สจะนะ 
2.  แผนแม่บทของอ้ำเภอจะนะ
อนำคตเป็นเมืองท่ำเรือน ้ำลึก  และ
อุตสำหกรรม 
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชุมชน    และส่วนรำชกำร  เป็นมิตร
ที่ดีให้ควำมร่วมมือ 
4 .   สถำนประกอบกำรมี ม ำก
เพียงพอต่อกำรฝึกงำนของนักเรียน  
นักศึกษำ 
 

อุปสรรค  (Thread) 
1.  สถำนศึกษำตั งอยู่ในพื นท่ีเสี่ยง
ภัย  3  จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
4  อ้ำเภอของจังหวัดสงขลำ 
2.  ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด / 
ศำสนำ  ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภำษำ 
3.  ค่ำนิยมสังคมเมือง 
4. มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร
และบุคลำกรบ่อย 
5.  สถำนศึกษำอยู่ห่ำงไกลจำก
อ้ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ  ท้ำ
ให้กำรประชุม  กำรประสำนงำน
ต่ ำ ง  ๆ  เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว ำ ม
ยำกล้ำบำก 
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โอกาส  (Opportunity) 

5.  ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ใน เ ขตพัฒนำพิ เ ศษ เ ฉพำะ กิ จ
ชำยแดนใต้  จำกรัฐบำล 
6.  สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือ
จำกโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  และ
โรงเรียนสอนศำสนำ  ท้ำให้จัด
หลักสูตรวิชำชีพได้หลำกหลำย 

อุปสรรค  (Thread) 
6.  ผู้ เ รี ยนให้ควำมสนใจกับ
วิทยำลัยฯ  ที่อยู่ในตัวเมือง 
 

 
เป้าหมายด้านปริมาณ 

1.  จัดกำรศึกษำทุกประเภทวิชำตำมหลักสูตร  
เป้ำหมำยที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก้ำหนด 

2.  ขยำยกำรเปิดสอนหลักสูตรในประเภทและ
สำขำวิชำให้สนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

3.  เตรียมกำรผลิตก้ำลังคนในสำขำวิชำที่ขำดแคลน
และสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจทั งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา :   วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 

สถานที่ตั้งและท่ีอยู ่ :   เลขที ่ 87 หมู่ที่ 8  
ถนนสำยหำดใหญ่-จะนะ ต้ำบลจะโหนง อ้ำเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลำ รหัสไปรษณีย์  90130 
โทรศัพท์  :    0-7447-7292 , 0-7431-8428 
โทรสาร   :   0-7447-7292 , 0-7431-8428 
เว็บไซต์   :  http://www.chanatc.ac.th 
E-mail address   : info@chanatc.ac.th   

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้จัดตั งวิทยำลัยเทคนิค 

จะนะ   อ้ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ เป็นสถำนศึกษำสังกัด
กองวิทยำลัยเทคนิค  กรมอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร  เมื่อวันที่   
23  พฤษภำคม  2539    (ปัจจุบันสังกัดส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ) เพ่ือเป็นกำรขยำยกำรอำชีวศึกษำ ให้กว้ำงขวำงและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และตลำดแรงงำน  ซึ่งจะเป็น
กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนก้ำลังคน     มุ่งเสริมสร้ำง และพัฒนำ
ก้ำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภำพในกำรประกอบอำชีพ  ตำม
นโยบำยของรัฐบำล  โดยใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์  "ทุ่งพันตัน"  
บนเนื อที่  98 ไร่  2  งำน   7.10   ตำรำงวำ 

-    ทิศเหนือ  จรด  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  43   
- ทิศใต้   จรด  สวนยำงพำรำในที่ดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก   จรด  ที่ดินว่ำงเปล่ำของเอกชน 
- ทิศตะวันตก  จรด  สถำบันพัฒนำที่ดินจังหวัดสงขลำ 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้ 

ปี  พ.ศ. การด าเนินงาน 
พ.ศ.2539 เริ่มด้ำเนินโครงกำรจัดตั งวิทยำลัยเทคนิคจะนะ   โดยกำร

ส้ำรวจหำพื นที่  
พ.ศ.2540 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ   3  สำขำวิชำ   

ประกอบด้วย  ช่ำงไฟฟ้ำ  ช่ำงก่อสร้ำง  ช่ำงเชื่อมโลหะ  
เนื่ องจำกอำคำรเรียนยั งสร้ ำงไม่ เสร็จ   จึ งฝำกเรียนที่
วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่   

พ.ศ.2541 เปิดท้ำกำรเรียนกำรสอน  โดยน้ำนักเรียน    นักศึกษำ  ย้ำย
กลั บมำ เ รี ยนที่ วิ ทยำลั ย เทคนิ คจะนะ  3   สำขำวิ ช ำ   
ประกอบด้วย  ช่ำงไฟฟ้ำ  ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงเชื่อมโลหะ   

พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรทวิภำคี  แผนกช่ำงไฟฟ้ำ 
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)   

เ พ่ิมเติม  3 สำขำวิชำ  ประกอบด้วย  ช่ำงยนต์   ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั นสูง  ( ปวส.) 2 สำขำวิชำ ประกอบด้วย ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำง
ก่อสร้ำง 

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

พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสู ง  (  ปวส. )  
2  ส ำขำวิ ช ำ   ประกอบด้ ว ย   ส ำขำ เทค โน โลยี ย ำ ง 
และพอลิเมอร์, สำขำเทคนิคยำนยนต์ 
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ปี  พ.ศ. การด าเนินงาน 
พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเพ่ิมเติม   ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  

(ปวช.)  ระดับทวิภำคี  ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรกับ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสหพันธรัฐพม่ำ  ผู้รับผิดชอบกำร
เรียนกำรสอน คือวิทยำลัยเทคนิคจะนะกับบริษัทเซฟสกิน 

พ.ศ.2550 เ ปิ ด ส อน ห ลั ก สู ต ร เ ที ย บ โ อ น ป ร ะส บ ก ำ ร ณ์   ร ะ ดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ   (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั นสูง  (ปวส.)  จ้ำนวน 3 สำขำวิชำ ไฟฟ้ำก้ำลั ง  
กำรบัญชี และโยธำ 

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

พ.ศ.2553 เ ปิ ด ส อ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ก ำ ศ นี ย บั ต ร วิ ช ำ ชี พ ชั น สู ง  
( ปวส.)   สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพ
อ้ำเภอสะเดำ 

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

พ.ศ.2556 เปิดสอนหลักสูตร ทวิภำคี   สำขำวิชำช่ำงยนต์   ระดับ
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 
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วัตถุประสงค์สถานศึกษา 
 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถำนศึกษำสังกัดส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่และ
ภำรกิจในกำรพัฒนำคุณภำพของประชำชนตำมนโยบำยของรัฐบำล  
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศชำติให้เป็นผู้ที่มี
ควำมรู้  มีทักษะวิชำชีพ  ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเหมำะสมที่จะเป็นพลเมืองดีของชำติวิทยำลัยฯ จึงก้ำหนด
วัตถุประสงค์ในกำรด้ำเนินกำรจัดอำชีวศึกษำดังนี  

1.   เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกงำนให้นักเรียน 
นักศึกษำเป็นผู้มีควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม พณิชยกรรม  ตรงตำมหลักสูตรและตรงตำมควำม  
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

2.   เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติที่ดีในกำรประกอบอำชีพ 
โดยเฉพำะอำชีพอิสระเพ่ือพัฒนำตนเองและสังคม 

3.   เพ่ือจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ทั งในหลักสูตรและกิจกรรม
พิเศษ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.   เพ่ือน้ำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพแขนงต่ำง ๆ ช่วยเหลือและ
บริกำรสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  โครงกำรพระรำชด้ำริและโครงกำร
พัฒนำในชนบท  เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ น 

ปรัชญา  คติพจน์  จุดยืนของสถานศึกษา ฯลฯ 

ปรัชญาของวิทยาลัย  "คุณภำพเลิศ  ประเสริฐ 
คุณธรรม  ก้ำวน้ำวิชำ  พัฒนำสังคม" 

คติพจน์ของวิทยาลัย  "สุ  จิ  ปุ  ลิ  รู้จักฟัง                
รู้จักคิดค้นคว้ำ   รู้จักถำมตอบ  รู้จักบันทึก" 
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จุดยืนของสถานศึกษา "ถูกต้อง  ประหยัด    
พัฒนาต่อเนื่อง" 

อัตลักษณ์  "เก่ง  ดี  มีคุณธรรม" 
เก่ง คือ  มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์

ด้ำนวิชำชีพของตนเอง 

ดี   คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมตั งใจจริง ในกำร       
ปฏิบัติงำน  มีควำมเป็นประชำธิปไตย  
          มีจิตอำสำ  ให้บริกำรสังคม  มีวินัย ตรงต่อเวลำ  มีควำม          
รับผิดชอบ และไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
 มีคุณธรรม   คือ   ควำมดี งำมของจิตใจที่ท้ ำ ให้บุ คคล                  
ประพฤติดี ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ  มีจิตอำสำ 
  เอกลักษณ์  “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 
  จุดเน้น น าความรู้ทักษะจากการเรียน มาปฏิบัติ 
  จุดเด่น การน าความรู้จากการศึกษาวิชาชีพ  
บริการวิชาชีพชุมชน 

  ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
  ต้นพันตัน   ควำมน่ำสนใจของไม้ต้นนี   คือเป็นไม้           
ที่มีรูปทรงสวยงำม  ให้ร่มเงำได้ดี  นิเวศกว้ำงไกล  ตั งแต่ภำคเหนือ         
จรดภำคใต้ ภำคกลำงจรดภำคตะวันออกและจรดภำคตะวันออก          
เฉียงเหนือ จึงสำมำรถปลูกได้กว้ำงขวำงขึ นได้ในดินทุกชนิด ที่เด่น          
มำกคือออกดอกตลอดปี  ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมำก                
ยิ่ง  ทรงพุ่มยอดมีกิ่งมำกเท่ำไรก็ออกดอกได้มำกเท่ำนั น เพรำะว่ำ          
ดอกออกตำมปลำยกิ่ง  
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วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
“ เรำจะมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำวิชำชีพ   เพ่ือผลิตก้ำลังคนด้ำน

อำชีวะ  ให้มีคุณธรรม คุณภำพ  และได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ ตำม
ควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นก้ำลังหลักในกำรพัฒนำ
ประเทศ ” 

พันธกิจ 
1.  จัดกำรศึกษำวิชำชีพในระดับ  ปวช.  ปวส.  และฝึกอบรม

ระยะสั น ให้กับ เยำวชน  ประชำชนทั่วไป ตำมควำมต้องกำร ของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 2.  ผลิตก้ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ  ให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม   
“ เก่ง  ดี  มีคุณธรรม”  เป็นก้ำลังหลักในกำรพัฒนำประเทศ  
 3.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนประกอบกำร  
ชุมชน  หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน  เพ่ือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน   
 4. ส่งเสริมและ สนับสนุนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
 5.  ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ  สู่ชุมชน และส่งเสริม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน  นักศึกษำ  ด้ำนกำร
ทะนุบ้ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  กีฬำ  นันทนำกำร  และกำรเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก  
 7. บริหำรจัดกำรวิทยำลัย ด้วยหลักธรรมำภิบำล   
 8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีควำมรู้
ด้ำนวิชำชีพ  และ มีคุณธรรม   
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ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยฯ 
1.  นำยสุธรรม    เดชนครินทร ์ 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.  นำยมนสัฌำน์   ชูเชิด  พ.ศ.  2553 - ๒๕๕๘ 
๗.  นำยธีระพัฒน ์ บุญพันธ์ุ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 
 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ  ปีการศึกษา 2559 
1.  นำยธีระพัฒน์  บุญพันธุ ์  ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
2.  นำยวิทยำ  เกตุช ู  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรฯ 
3.  นำยประมูล  ทองขำว  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
4.  นำยธรำเทพ  นำคเผือก    รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ 
5.  นำยศรำวุธ  ชุมภรูำช  ครู คศ. 1 ท้ำหน้ำที่ รองผู้อ้ำนำยกำรฝ่ำย        

                          พัฒนำฯ 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ประจ าปีการศกึษา  2556 - 2558 

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่   660 / 2556      
ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2556 

 
1. นำยณรงค ์ ดียิ่ง กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
2. นำยเฉลมิ ทองพรม กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
3. นำยสุธรรม เดชนครินทร ์ กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประจ าปีการศกึษา  255๘ – 255๙ 
ตามค าสั่ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ที่  14๗๒ / 255๘                          

ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  255๘ 
 

1. นำยธีระพัฒน ์ บุญพันธ์ุ ผู้อ้ำนวยกำร ประธำน
กรรมกำร 

2. นำยวิทยำ เกตุชู รองผู้อ้ำนวยกำร กรรมกำร 
3. นำยภำณุวัฒน์ บุญยะรัตน ์ รองผู้อ้ำนวยกำร กรรมกำร 
4. นำยประพนธ ์ สกูลหรัง รองผู้อ้ำนวยกำร กรรมกำร 
5. นำยศรำวุธ ชุมภูรำช ครู ค.ศ.๑  

ท้ำหน้ำที ่
รองผู้อ้ำนวยกำร 

กรรมกำร 

6. นำยปริญญำ อินทศร ผู้แทนฝ่ำย
แผนงำนฯ 

กรรมกำร 

7. นำยมำนพ บุญประเสริฐ ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำร 
8. นำยบุญสง กำรสุวรรณ 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. นำยกอบศักดิ์ ดิษโสภำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
14. นำยประสำน หมินแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวอำบีด๊ะ นุ้ยเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
๑๖. นำงสิริภัทร บัวแดง ผู้แทนฝ่ำยบริหำร

ทรัพยำกร 
กรรมกำร
และ
เลขำนุกำร 
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 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ประเภท จ านวน 
ระดับ วุฒิการศึกษา 

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

ผู้บริหำรวิทยำลยั 4 - - 4  4 - - 
ข้ำรำชกำรคร ู 13 9 3 1  2 11 - 
ลูกจ้ำงประจ้ำ 1     - - 1 
พนักงำนรำชกำร(ครู) 29     3 26 - 
พนักงำนรำชกำร(ธุรกำร) 10     - 9 1 
พนักงำนรำชกำร(นักกำรฯ) 7     - - 7 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว(ครู) 6     1 5 - 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว(ธุรกำร) 10     - 7 3 
จ้ำงเหมำบริกำร(ครู) 3     1 2 - 
จ้ำงเหมำบริกำร(ธุรกำร) 12     - 3 9 
รวม 95 9 3 5  12 62 21 

ที่มา : งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560) 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559) 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
นศ.

ตกค้าง 
รวมยอด
ทั้งสิ้น 

ช่ำงยนต์ 97 64 50 211 19 230 
ช่ำงเช่ือมโลหะ 28 16 11 55 3 58 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 44 28 31 103 11 114 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 18 11 8 37 4 41 
ช่ำงก่อสร้ำง 10 10 5 25 9 34 
อุตสำหกรรมยำง 12 12 7 31 5 36 
กำรบัญช ี 35 28 22 85 2 87 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 29 27 97 6 103 

รวม 285 198 161 644 59 703 
 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
นศ.

ตกค้าง 
รวมยอด
ทั้งสิ้น 

ช่ำงยนต์ 88 62 50 200 19 219 
ช่ำงเช่ือมโลหะ 25 15 11 51 3 54 
ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 44 28 31 103 11 114 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 18 11 8 37 4 41 
ช่ำงก่อสร้ำง 10 10 5 25 9 30 
อุตสำหกรรมยำง 12 12 7 29 5 34 
กำรบัญช ี 35 27 22 84 2 86 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 29 27 97 5 102 

รวม 273 194 161 626 58 686 
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จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม 
นศ.

ตกค้าง 
รวมยอด
ทั้งสิ้น 

เทคนิคยำนยนต์ 
(ทวิภำคี) 

40 22 62 4 66 

เทคโนโลยีงำนเช่ือม
โครงสร้ำงโลหะ 
(ทวิภำคี) 

7 - 7 - 7 

ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 37 16 53 1 54 
ช่ำงโยธำ 10 10 20 2 22 
เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์ 

- 5 5 1 6 

กำรบัญช ี 32 13 45 6 51 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 14 43 6 49 

รวม 155 80 235 20 255 
 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม 
นศ.

ตกค้าง 
รวมยอด
ทั้งสิ้น 

เทคนิคยำนยนต์ 
(ทวิภำคี) 

40 22 62 3 65 

เทคโนโลยีงำนเช่ือม
โครงสร้ำงโลหะ 
(ทวิภำคี) 

7 - 7 - 7 

ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 33 16 49 - 49 
ช่ำงโยธำ 10 10 20 2 22 
เทคโนโลยียำงและ
พอลิเมอร์ 

- 5 5 1 6 

กำรบัญช ี 32 13 45 6 51 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 14 42 6 48 

รวม 150 80 230 18 248 
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จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 (ข้อมลู ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชา 
ปวช.3(56) 

นศ.ที่ส าเร็จการศกึษา 
ตามเกณฑ ์

นศ.ระดับ
ปวช. ตกค้าง

ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศกึษา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

      
  

ช่ำงยนต์ 50 - 50 33 - 33 6 66.00 

ช่ำงเชื่อมโลหะ 11 - 11 7 - 7 - 63.63 

ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 30 1 31 22 1 23 1 74.19 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 4 2 6 - 75.00 

ช่ำงก่อสร้ำง 1 4 5 1 4 5 3 100.00 

เทคโนโลยียำง 
และพอลิเมอร์ 

1 6 7 1 6 7 - 100.00 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

        

กำรบัญชี 1 21 22 1 18 19 - 86.36 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 20 27 4 16 20 - 74.07 

รวม 106 55 161 73 47 120 10 74.53 
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จ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 (ข้อมลู ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชา 
ปวส.2(57) 

นศ.ที่ส าเร็จการศกึษา 
ตามเกณฑ ์

นศ.ระดับ
ปวส. ตกค้าง

ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศกึษา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

      
  

เทคนิคยำนยนต ์
(ทวิภำคี) 

22 - 22 20 - 20 - 90.90 

เทคโนโลยีงำนเชื่อม
โครงสร้ำงโลหะ 
(ทวิภำคี) 

- - - - - - - - 

ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 16 - 16 11 - 11 - 68.75 
ช่ำงโยธำ 6 4 10 6 4 10 2 100.00 
เทคโนโลยียำง 
และพอลิเมอร ์

1 4 5 1 4 5 - 100.00 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

        

กำรบัญชี - 13 13 - 13 13 4 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3 11 14 3 9 12 - 85.71 

รวม 48 32 80 41 30 71 6 88.75 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน จ าแนกตามระดับหลักสูตรที่เปิดสอน
ประจ าปีการศกึษา 2559 (ข้อมลู ณ วันที่  8 มิถุนายน 2560) 

 
ที่มา : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ระดับท่ีเปิดสอน 
จ านวนนักเรียน 

นักศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

นักศึกษา  
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
ของการ 

ออกกลางคัน 1/2559 
2559 ปวช.1 285 53 18.59 

 ปวช.2 198 23 11.61 
 ปวช.3 161 6 3.72 
 รวม ปวช. 703 82 11.66 
 ปวส.1 155 21 13.54 
 ปวส.2 80 2 2.50 
 รวม ปวส. 255 23 9.01 



 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ปีการศกึษา 2559 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน รายการครุภัณฑ ์ เลขครภุัณฑ ์ แหล่งของเงิน งบประมาณ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
1 ช่ำงยนต์ ชุดฝึกงำนวิศวกรรมยำน

ยนต์ พื นฐำน 
 งบลงทุน 1,969,000 12 รำยกำร  

  1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

2805-001-0001/591-001      

  2. ชุดประลองกำรท้ำงำน
ระบบส่องสว่ำงยำนยนต์   

2520-002-0001/591-001      

  3. ชุดประลองระบบจุด
ระเบิดรถยนต ์

2920-015-0001/591-001      

  4. ชุดประลองระบบจุด
ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบ
คอยจุดระเบิด 

2920-015-0002/591-001      

  5. ชุดประลองระบบ
ควบคุมกำรฉีดเชื อเพลิง
ดีเซลแบบคอมมอลเรล 

2910-003-0001/591-001      

  6. ชุดประลองกำรท้ำงำน
ระบบปรับอำกำศยำนยนต ์

2940-001-0001/591-001      

  7. เครื่องตรวจสอบควำม
ผิดพลำดของเครื่องยนต์    

2990-008-0001/591-001      

29 



 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ปีการศกึษา 2559 (ต่อ) 

 
ที่มา : งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน รายการครุภัณฑ ์ เลขครภุัณฑ ์ แหล่งของเงิน งบประมาณ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
  8. ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล

หัวฉีดอิเล็กทรอนกิส์แบบ
คอมมอนเรล 

2815-003-0001/591-001      

  9. เครื่องสมดุลล้อรถยนต์
แบบนอกรถ 

2990-008-0002/591-001      

  10. ชุดประลองกำร
ท้ำงำนของเกียร์อัตโนมัต ิ

2990-008-0003/591-001      

  11. เครื่องมืองำนช่ำง
ทั่วไป   

2990-008-0004/591-001      

  12. เครื่องยนต์ดีเซล    2815-001-0001/591-001      

30 
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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 ยูนิต 2551 2,331,958 
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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 
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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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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 นท่ีใช้สอยไมต่่้ำกว่ำ 2,000 
ตำรำงเมตร (อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร
ก่อสร้ำง) 

2560 27,500,000 

ที่มา : งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.  2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   

ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ 
1 งบบุคลากร   
    เงินเดือนข้ำรำชกำร 6,775,990 
    เงินเดือนลูกจ้ำงประจ้ำ 266,840 
    ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 10,073,828 
  รวมงบบุคลากร 17,116,658 
2 งบด าเนินงาน  
    ปวช. 5,391,896 
    ปวส. 694,664 
    ระยะสั น 36,329 

    
โครงกำรพัฒนำอำชีวศึกษำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

5,574,745 

  รวมงบด าเนินงาน 11,697,634 
3 งบลงทุน   
    ครุภัณฑ์ 2,427,300 
  ค่ำท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง 8,858,100 
  รวมงบลงทุน 11,285,400 
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ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ 
4 งบอุดหนุน   
    ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 15,000 
    โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 100,000 
    โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 272,000 
    ทุนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (จชต.) 4,663,000 
 โครงการเรียนฟร ี 15  ปี  
  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 4,314,550 
  ค่ำหนังสือเรียน 1,407,103 
  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 676,255 
  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 298,770 
  ค่ำเครื่องแบบนักศึกษำ 583,200 
  รวมงบอุดหนุน 12,349,878 

5  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
  โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ   158,000 

  
โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้
นักเรียน  

96,207 

  โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน Fix it center  1,604,692 
  โครงกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี   22,270 

  
โครงกำรพัฒนำประสบกำรณ์วิชำชีพครูอำชีวศึกษำ 
ในสถำนประกอบกำร 

25,000 

  โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน 49,961 

  
โครงกำรส่งเสริมกำรฝึกประกอบอำชีพอิสระ (ศูนย์
บ่มเพำะ) 

39,951 

  
โครงกำรเตรียมอำชีวศึกษำเพื่อคนพิกำรงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

10,000 
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ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ 

  
พัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 
(กลุ่มสถำนศึกษำที่มีหอพัก  )   

299,998 

  
โครงกำรสนับสนุน จัดนิทรรศกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี
ไทย   

19,938 

  
อุปกรณ์กำรเรียน  
 (เครื่องมือประจ้ำตัวนักเรียน ปวช. 1 )   

500,000 

  รวมงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   2,826,017 

  รวมงบท้ังสิ้น 55,275587 

งบบุคลากร, 
13,116,658

, 26%

งบด าเนินงาน, 
11,697,634

, 23%
งบลงทุน, 

11,285,400
, 22%

งบอุดหนุน, 
12,349,878

, 24%

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  , 
2,826,017, 5%

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2559

งบบุคลำกร งบด้ำเนินงำน งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น ๆ  
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ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2559 

ระดับชัน้ 
จ านวนนกัศึกษา 

ที่เข้าสู่สถานประกอบการ 
จ านวนสถานประกอบการ 

ปวช. 155 คน 84 แห่ง 
ปวส. 86 คน 36 แห่ง 

 
รายชื่อสถานประกอบการ 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่
เบอร์

โทรศพัท ์
หมาย
เหต ุ

1 อำร์เอสคำร์เซอร์วิส 227/4 ม.2 ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลำ 

074-
333172 

 

2 บริษัท พิธำน
พำณิชย์ จ้ำกัดสำขำ
จะนะ 

19/21 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ
90130 

074-
499111-2 
  

 

3 บริษัท โตโยต้ำ
สงขลำ จ้ำกัด สำขำ
จะนะ 

127 ถ.หำดใหญ่ – 
ปัตตำนี ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ
90130 

074-
536431 
  

 

4 ร้ำนอภิชำตแอร์ออ
โต ้

88/8 ม.1 ถ.กำญจนว-
นิช ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 

074-447-
849 

 

5 บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ 
สำยเพชรเกษม 

491/1-2 ถ.เพชรเกษม 
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ 
จ.สงขลำ 

074-
237242 

 

6 ร้ำนอภิชำตคำร์เซ็น
เตอร์ 

103 ต.คลองเปียะ อ.จะ
นะ  จ.สงขลำ90130 

081-
9639144 

 

7 บริษัท โกเลี่ยมห้ำ
แยกกำรยนต์ จ้ำกัด     

240 ถ.ลพบุรีรำเมศวร์  
ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90100 

  

8 ร้ำนซีอำร์เอ็มคำร์
เซอร์วิส 

483/93 ถ.จะนะ-
ปัตตำนี ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 
90130 

074-
499181 
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ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

9 บริษัท เจ้ำพระยำ
ท่ำเรือสำกล จ้ำกัด 

7 ถ.สงขลำ-ระโนด  
ต.หัวเขำ อ.สิงหนคร  
จ.สงขลำ 90280 

  

10 สมพรเจริญยนต์ 3 ถ.กำญจนวนิช ต.ปริก 
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90120 

086-
9630263 

 

11 อู่ช่ำงเอียด 22/3 ถ.กำญจนวนิช 
 ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90000 

074-
448448 
  

 

12 บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ 
จ้ำกัดสำขำสะเดำ 

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

  

13 โตโยต้ำสงขลำ สำขำ 
30 เมตร 

74 ต.หำดใหญ่  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
90110 

074-
232022 
 

 

14 อู่อ๊อดยำงยนต์ 
เซอร์วิส 

273/4 ถ.เพชรเกษม  
ต.ล้ำไพล อ.เทพำ  
จ.สงขลำ 90150 

081-
9638141 

 

15 อู่ ส.ไพศำลเอ็นจิ
เนียริ่ง 

ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90100 

086-
6960016 

 

16 กฤษณ์เซอร์วิส 9/56 ถ.กำญจนวนิช  
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ  90000 

074-
447834 

 

17 ร้ำน ส.เซอร์วิส
แม็กซ์ไทร์ซ๊อป 
สำขำ 2 

1/25 ถ.กำญจนวนิช  
ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90110 

  

18 บริษัท พิธำพำณิชย์ 
จ้ำกัด สำขำ
หำดใหญ่ 

456 ต.หำดใหญ่  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

074-
367215 
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ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

19 บริษัท พิธำพำณิชย์ 
จ้ำกัด สำขำลพบุรีรำ
เมศวร์ 

114 ถ.ลพบุรีรำเมศวร์ 
ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ 
จ.สงขลำ 90110 

  

20 บริษัท พิธำพำณิชย์ 
จ้ำกัด สำขำส้ำโรง 

97/57-58 ต.เขำรูป
ช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

074-
325062-7 

 

21 บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ 
จ้ำกัดสำขำจะนะ 

155 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ 
จ.สงขลำ90130 

074-431-
204 

 

22 อู่ใหญ่กำรช่ำง 544/1 ถ.นครนอก  
ต.บ่อยำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90000 

081-
5431205 

 

23 อู่ 50 เมตร 12 ถ.เพชรเกษม  
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 

081-6-
9634797 

 

24 บริษัท อริยะ
มอเตอร์ จ้ำกัด 

ถ.เตำหลวง อ.บ่อยำง  
จ.สงขลำ 

074-
4364889 

 

25 อู่เจมส์สหำยยำน
ยนต์ แอนดเ์ซอร์วิส 

97 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ 
จ.สงขลำ 

081-
8965832 

 

26 บริษัท สงวนพำณิชย์ 
เอวี จ้ำกัด 

22 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยำง 
อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

074-
311345 

 

27 อู่ใหญ่กำรช่ำง 549/1 ถ.นครนอก 
 ต.บ่อยำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90000 

081-
5431205 

 

28 อู่ช่ำงเบิร์ด 15 ถ.ศรีภูวนำรถ  
ต.หำดใหญ่  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

081-
8980091 
 

 

29 ร้ำนวุฒิช๊อป
(S2D20 
motocrooss 
shop) 

146 ถ.ปำดังเบซำร์  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

098-
0018018 
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ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

30 บริษัท ปรำโมทย์
ทักษิณ จ้ำกัด 

112 ถ.รำษฎร์ยินดี  
ต.หำดใหญ่ อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90110 

074-
236058 

 

31 มิตรยำยนต์มอเตอร์ 29/6-7 ถ.รวมใจ  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ 
จ.สงขลำ 90120 

074-
412393 
 

 

32 บริษัท หำดใหญ่ 
มอเตอร์ จ้ำกัด 

1388 ถ.เพชรเกษม  
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ 
จ.สงขลำ 90110 

074-
258888 

 

33 บริษัท มิตซูทักษิณ 
จ้ำกัดสำขำห้ำแยก
น ้ำกระจำย 

243/5 ถ.กำญจนวนิช 
ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90100 

074-
536226-8 

 

34 อู่สะเดำเซอร์วิส 202/29 ถ.กำญจนว-
นิช ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
460877 

 

35 บริษัท หน้่ำฮั่วรับ
เบอร์ จ้ำกัด 

99 ต.ส้ำนักขำม  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 

074-
379984 

 

36 บริษัท พิธำพำณิชย์ 
สำขำด่ำนนอก 

ถ.กำญจนวนิช ต.ส้ำนัก
ขำม อ.สะเดำ จ.สงขลำ 

074-
434322 

 

37 ร้ำน เล็กเฉลิมชัย ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 

  

38 โรงกลึงตั มสะเดำ 88/2 ถ.อิสลำมบ้ำรุง  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ  90120 

095-
0565065 

 

39 บริษัท มอเตอร์เซลล์ 
จ้ำกัด สำขำสะเดำ 

145/1 ถ.ปำดังเบซำร์ 
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
412777 

 

40 หลีเฮงกำรช่ำง ต.ปริก อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
298507 

 

 



๔๒ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

41 ร้ำนประสิทธิ์กำรช่ำง 36 ถ.กำญจนวนิช  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

089-
2941870 

 

42 บริษัท สมิ
หลำบิ๊กไบด์ จ้ำกัด 

43/10 ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลำ 

080-
5459555 

 

43 อู่เทพำออโต้เซอร์วิส 96/2 ต.เทพำ อ.เทพำ 
จ.สงขลำ 

  

44 ร้ำนอนุพงศ์ รวมช่ำง 46 ม.3 ต.เกำะแก้ว  
อ.เมือง จ.สงขลำ 

074-
467200 

 

45 หจก.สุรชัยรวมช่ำง 135 ม.3 ต.เกำะแก้ว 
อ.เมือง จ.สงขลำ 

  

46 บริษัทฉลอง
อุตสำหกรรมน ้ำยำง
ข้น 

75/1 ถ.จะนะ-หนองจิก 
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-
2076569 

 

47 ร้ำนดีดี กำรช่ำง 228 ซ.8 ต.คอหงส์  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
90110 

089-
5978590 

 

48 บริษัท เอพีวี 
(ประเทศไทย) จ้ำกัด 

172/6 ถ.สงขลำ- 
จะนะ ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000 

081-
5999402 

 

49 กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค อ.จะนะ 

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

074-207-
563  

 

50 บริษัท แปซิฟิกแปร
รูปสัตว์น ้ำ จ้ำกัด 

27/4 ม.7 ต.เขำรูปช้ำง 
อ.เมือง 
 จ.สงขลำ 90000 

074-
303909 

 

51 โรงไฟฟ้ำจะนะ 124/5 ม.1 ต.ป่ำชิง  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 
90130 

090-
43506501 

 

52 ร้ำนแสงพลช่ำง
ไฟฟ้ำ 

82/3 ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 

089-
8705947 

 



๔๓ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

53 บริษัท สงขลำไบโอ
แมส จ้ำกัด 

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

  

54 วิชัยแอร์ 216/1ถ.กำญจนวนิช 
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
414241  

 

55 ร้ำนสุรศักดิ์แอร์ 
แอนดอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

13 ถ.พิชัยสงครำม  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
801928 

 

56 หจก. อี.ซี.พี. อิ
เล็กทิค โปร 

120/122 ถ.ปำดัง 
เบซำห์ ต.สะเดำ  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ  
90120 

094-
4949366 

 

57 หำดใหญ่แอร์
เซอร์วิส 

54 ถ.รำษฎร์ด้ำริ  
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ 
จ.สงขลำ 90110 

074-
800830 

 

58 บริษัท พี เอ็ม พำว
เวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ้ำกัด 

56/7 ม.2 ถ.กำญจนว
นิช ต.ส้ำนักขำม  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 

074-
398778 

 

59 โรงพยำบำลจิตเวช 472 ถ.ไทรบุรี  
ต.บ่อยำง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000 

074-
317400-
499 

 

60 กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคพังลำ 

ต.พังลำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90170 

074-241-
320 

 

61 บริษัท เอ็มเจอินดัส
ตรี จ้ำกัด 

299 ม.8  
ถ.สำธำรณประโยชน์ 
ต.ส้ำนักแต้ว อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 

074-
301362-3 

 

62 บริษัท หน้่ำฮั่วรับ
เบอร์ จ้ำกัด 

99 ต.ส้ำนักขำม  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 

074-
379934 

 

 



๔๔ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

63 บมจ.หำดทิพย์ 87/1 ถ.กำญจนวนิช  
ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 90250 

074-
210018-
1233 

 

64 ร้ำนมำนะวิทยุ – 
โทรทัศน์ 

48-50 ถ.ด้ำรงพัฒนำ 
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-207-
2870 

 

65 บริษัท บ้ำนโน้ตบุ๊ค 
สงขลำ 

10/1 ถ.จะนะ  
ต.บ่อยำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90000 

074-
307260-1 

 

66 ร้ำนอนันต์
อิเล็กทรอนิกส์ 

94 ถ.เกษตรขันธ์  
ต.เทพำ อ.เทพำ  
จ.สงขลำ 90150 

082-
8288584 

 

67 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย 

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

074-
317146 

 

68 บริษัทโตโยต้ำสงขลำ 
จ้ำกัด 

61/4 ถ.สงขลำ-นำทวี 
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 9000 

081-
6780650 

 

69 ร้ำนอัลตร้ำซำวด์ 
คำร์ซิลเต็ม 

4718 ถ.สงขลำ-นำทวี 
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 9000 

095-
0707833 

 

70 เทศบำลต้ำบลเทพำ 221 ถ.ประธำนสุขำ  
ต.เทพำ อ.เทพำ  
จ.สงขลำ 90150 

074-376-
301 

 

71 บริษัท ประดับวงศ์ 
จ้ำกัด 

35 ซ.รำมอินทรำ 99 
แยก 2 ถ.รำมอินทรำ 
แขวง คันนำยำว 
เขต กันนำยำว  
จ.กรุงเทพฯ 10230 

02-540-
2666 

 

 



๔๕ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

72 บริษัท จีโอ-
เทคโนโลยี คอนซัล
แต้นท์ จ้ำกัด 

43 ถ.สำทรใต้ แขวง 
ยำนนำวำ เขต สำธร  
จ.กรุงเทพฯ 10120 

02-
6723010 

 

73 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสงขลำ 

900 ต.พะวง อ.เมือง จ.
สงขลำ 90100 

  

74 บริษัท รอแยลเฮ้ำส์ 
จ้ำกัด 

1148 ถ.นครไชยศรี  
แขวง นครไชยศรี เขต 
ดุสิต จ.กรุงเทพฯ 
10300 

02-
6692720-
2 

 

75 บริษัทแพนรับเบอร์
อินดัสตรีย์ จ้ำกัด 

8/4 ม.5 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

074-207-
662 

 

76 บริษัท เอสวีรับเบอร์ 
อินดัสตรีจ้ำกัด 

69 ม.2 ถ.หำดใหญ่- 
จะนะ ต.พิจิตร 
อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 
90130 

074-383-
147 

 

77 บริษัท ยำงวีเอ 
จ้ำกัด 

80/2 ม.5 ต.บำงเปำ 
 อ.กันตัง จ.ตรัง 

0-7525-
1636-7 

 

78 บริษัท  เจเอสที รับ
เบอร์ จ้ำกัด 

36/2 ม.5 ต.ป่ำชิง  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

074-
318232 

 

79 บริษัท ฉลอง
อุตสำหกรรมน ้ำยำง
ข้น จ้ำกัด 

75/1 ถ.จะนะ-หนองจิก 
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

074-
207656 

 

80 บริษัท จะนะน ้ำยำง
ข้น 

8/3 ม.5 ถ.สงขลำ-
ปัตตำนี ต.บ้ำนนำ 
อ.จะนะ จ.สงขลำ 
90130 

074-378-
143 
  

 

81 ห้ำงลีทรัพย์สิน 14 ถ.นครใน ต.บ่อยำง 
อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

  

 



๔๖ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

82 ท่ีว่ำกำรอ้ำเภอเทพำ 184 ถ.เกษตรขันต์  
ต.เทพำ อ.เทพำ  
จ.สงขลำ 90150 

  

83 บริษัท อภิชำตคำร์
เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 

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

  

84 ไปรษณีย์สะเดำ 92 ถ.กำญจนวนิช  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ 
จ.สงขลำ  90120 

074-
411013 

 

85 มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี 

181 ม.6 ถ.เจริญ
ประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล  
อ.เมือง จ.ปัตตำนี 

073-
313928-
45 

 

86 เทสโกโลตัส(ตลำด)
สำขำด่ำนนอก 

33/22 ต.ส้ำนักขำม  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90230 

074-434-
442 

 

87 บริษัท อริยะ
มอเตอร์ จ้ำกัด 

519 ถ.ไทรบุรี  
ต.บ่อยำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90000 

074-
442595-6 

 

88 ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
ขุ้ยพำณิชย์ 

94 ถ.จะนะ-นำทวี  
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

  

89 เทสโกโลตัส สำขำ 
สะเดำ 5106 

45/8 ถ.กำญจนวนิช  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
461041 

 

90 ส้ำนักทะเบียน
อ้ำเภอสะเดำ 

ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
412520 

 

91 องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลทุ่งหมอ 

99/9 ต.ทุ่งหมอ  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 

074-
585100 

 

92 องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลตล่ิงชัน 

102/4 ต.ตลิ่งชัน  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

074-536-
091 

 

 



๔๗ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

93 องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลเกำะสะบ้ำ 

ต.เกำะสะบ้ำ อ.เทพำ  
จ.สงขลำ 

085-
7869432 

 

94 บริษัท นิสสัน
หำดใหญ่มอเตอร์ 
จ้ำกัด 

ถ.หำดใหญ-่ปัตตำนี  
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 90130 

  

95 ร้ำนเทคนิค
คอมพิวเตอร์ แอนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

63/247-8 ม.2  
ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูป
ช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

074-
455225 

 

96 ร้ำนไซเบอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

76/2 ถ.ไทรบุรี  
ต.บ่อยำง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000 

074-
312347 

 

97 เทศบำลต้ำบล 
จะนะ 

1 ม.2 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 
90130 

074-
207101-4 
 

 

98 ท่ีว่ำกำรอ้ำเภอ 
จะนะ 

33 ม.2 ต.บ้ำนนำ  
อ.จะนะ จ.สงขลำ 

061-
0658471 

 

99 เทศบำลต้ำบล 
บ้ำนนำ 

ม.8 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ 
จ.สงขลำ 

074-
207674 

 

100 บริษัท พีเอฟฟี แปร
รูปสัตว์น ้ำ จ้ำกัด 

27/4 ม.7 ถ.เก้ำเส้ง- 
จะนะ ต.เขำรูปช้ำง  
อ.เมือง จ.สงขลำ9000 

  

101 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสงขลำ 

900 ต.พะวง อ.สะเดำ 
จ.สงขลำ 90100 

074-
303100 

 

102 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
แอนดอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

63/247-246 ถ.กำญ
จนวนิช ต.เขำรูปช้ำง  
อ.เมือง จ.สงขลำ 

074-
435225 

 

103 ไปรษณีย์สะเดำ 92 ถ.กำญจนวนิช  
ต.สะเดำ อ.สะเดำ 
จ.สงขลำ  90120 

074-
411013 

 

 



๔๘ 
 

 
 

34 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์
โทรศพัท ์

หมาย
เหต ุ

104 บริษัท แอลเอ
อินต์เตอร์กรุ๊ป จ้ำกัด 

90,92 ถ.อุดมวิถี  
ต.อำเนำะรู อ.เมือง 
จ.ปัตตำนี 94000 

073-
349612 
 

 

105 สถำนีต้ำรวจภูธร
สะเดำ 

2 ต.สะเดำ อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ 90120 

074-
460887 

 

106 ร้ำนซีเอสคอมพิว
เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

636/6 ถ.เพชรเกษม  
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ 
จ.สงขลำ 90130 

074-4-
243995 

 

107 ท่ีว่ำกำรอ้ำเภอ
สะเดำ 

ถ.กำญจนวนิช ต.สะเดำ 
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90120 

074-
411026 

 

108 เทศบำลอ้ำเภอ
สะเดำ 

ถ.กำญจนวนิช ต.สะเดำ 
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90120 

074-
411014 

 

109 บริษัท หน้่ำฮั่วรับ
เบอร์ จ้ำกัด 

41 ม.3 ต.ส้ำนักขำม  
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 
90120 

074-
3799849 

 

110 บริษัท ไอวีเวอร์
เทคซ์ (ไทยแลนด์) 
จ้ำกัด 

26/6 ถ.รำษฎรยินดี  
อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 
90110 

090-
8836779 

 

111 เทศบำลต้ำบลนำทับ 7 ต.นำทับ อ.จะนะ  
จ.สงขลำ 

074-
476284 

 

112 ศูนย์ซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

2/5 ถ.บ้ำนกอน  
ต.บ่อยำง อ.เมือง  
จ.สงขลำ 90000 

0-7443-
7772 

 

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
   วิทยำลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถำนศึกษำสังกัดส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เปิดท้ำกำรสอน
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม และประเภทวิชำพำณิชยกรรม  ต่ำง ๆ 
ดังนี  
          หลักสูตรที่เปิดสอน  
                 1.1 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.) หลักสูตร  
3  ปี  รับผู้จบมัธยมศึกษำปีที่  3  หรือเทียบเท่ำ          เข้ำเรียนใน
ระบบปกติ  ในประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรมและประเภทวิชำพำณิช
ยกรรม ประกอบด้วย  8 สำขำวิชำ 8 สำขำงำน ดังนี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สำขำวิชำเครื่องกล 
     1.1 สำขำงำนยำนยนต์ 

  2. สำขำวิชำโลหะกำร 
     2.1 สำขำงำนเชื่อมโลหะ 

  3. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     3.1 สำขำงำนไฟฟ้ำก้ำลัง 

  4. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     4.1 สำขำงำน
อิเล็กทรอนิกส์ 

  5. สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง 
     5.1 สำขำงำนก่อสร้ำง 

  6. สำขำวิชำผลิตภัณฑ์ยำง 
     6.1 สำขำงำนผลิตภัณฑ์
ยำง 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  1. สำขำวิชำพณิชยกำร 
     1.1 สำขำงำนกำรบัญชี 

  2. สำขำวิชำพณิชยกำร 
     2.1 สำขำงำนคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
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               1.2 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) หลักสูตร 
2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่ำ เข้ำเรียนในระบบปกติ  
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม และประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 6 สำขำวิชำ 
ได้แก่ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. สำขำวิชำเครื่องกล 
     1.1 สำขำงำนเทคนิคยำน
ยนต์ 

  2. สำขำวิชำไฟฟ้ำก้ำลัง 
     2.1 สำขำงำนติดตั งไฟฟ้ำ 

  3. สำขำวิชำโยธำ 
 

  4. สำขำวิชำเทคโนโลยียำง
และพอลิเมอร์ 

  5. สำขำวิชำเทคนิคโลหะ 
     5.1 สำขำงำนเทคโนโลยี
งำนเชื่อมโครงสร้ำงโลหะ 

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  1. สำขำวิชำกำรบัญช ี   2. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
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แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานทะเบียน 
   - โครงกำรจัดท้ำบัตรประจ้ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 

   - โครงกำรเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษำ ที่มีผลกำรเรียนดี 
   - โครงกำรจัดซื อเครื่องพิมพ์องค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น  ระบบติดตั งแท็งค์   
เพ่ือพัฒนำกำรพิมพ์เอกสำรทำงกำรเรียน ฯ 
   - โครงกำรพัฒนำส้ำนักงำนทะเบียน  ติดตั งเครื่องปรับอำกำศ  จัดซื อตู้เอกสำร 
งานบุคลากร 
   - โครงกำรทัศนศึกษำ เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ้ำปี
งบประมำณ  2559 

   - โครงกำรจัดจ้ำงท้ำบอร์ดสถิติบุคลำกร  และตู้จัดเก็บเอกสำรห้องบุคลำกร 

   - โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ้ำปีงบประมำณ  2559 
   - โครงกำรครูและบุคลำกรดีเด่น  วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงกำรพัฒนำบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกร 
   - โครงกำรอบรมรำยงำนผลโครงกำรเชิงคุณภำพ 
งานพัสด ุ
   - โครงกำรพัฒนำปรับปรุงห้องงำนพัสดุและห้องจัดเก็บ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - โครงกำรซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำยำนพำหนะ 

งานประชาสัมพันธ์ 
   - โครงกำรส่งควำมสุขเนื่องในวันปีใหม่   
   -  โครงกำรปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภำยในสถำนศึกษำ 
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   - โครงกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพงำนประชำสัมพันธ์ 
   - โครงกำรทุ่งพันตันกระจำยข่ำว 
   - โครงกำรปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย   
   - โครงกำร Open House 
   - โครงกำรวำรสำร “ทุ่งพันตันนะจ๊ะ” 
   - โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจเรียนสำยอำชีพ 
งานอาคารสถานที่ 
   - โครงกำรซ่อมแซมห้องน ้ำชั น  2  ตึกอ้ำนวยกำร   
   - โครงกำรจัดซื อปุ๋ยปำล์มน ้ำมันและยำงพำรำ 
   - โครงกำรพัฒนำปรับปรุงห้องท้ำงำนในส่วนของงำนอำคำรสถำนที่ 
   - โครงกำรติดตั งประตูแสตนเลส 
   - โครงกำร Big  Cleaning  day 
   - โครงกำรกิจกรรม  5  ส. 
   - โครงกำรจัดท้ำเกำะกลำงถนน 
งานบริหารงานทั่วไป 
   - โครงกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  เทคนิคกำรท้ำวิจัยในชั นเรียน 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

   - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

   - โครงกำรประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
   - โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินสถำนศึกษำ
รำงวัลพระรำชทำน 
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งานวางแผนและงบประมาณ 

   - โครงกำรติดตำมผลกำรด้ำเนินโครงกำร  และกำรจัดท้ำสรุปรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน ประจ้ำปี  2559 
   - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ้ำปีงบประมำณ  
2559   
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  กำรเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินสถำนศึกษำ
รำงวัลพระรำชทำน 
   - โครงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 
   - โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
   - โครงกำรโครงกำรธนำคำรโรงเรียน 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
   - โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
   - โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต วิทยำลัยฯ 
งานความร่วมมือ 
   - โครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับประเทศมำเลเซีย 
   - โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยศิษย์เก่ำอำชีวศึกษำฯ 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

   - โครงกำรฝึกซ้อมกีฬำ 

   - โครงกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงกำรพัฒนำส้ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ 
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   - โครงกำรถนนปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจรในสถำนศึกษำ 
   - โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำภำยในต้ำนภัยยำเสพติด  ประจ้ำปี 2558 
   - โครงกำรกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพพื นฐำน 

   - โครงกำรแข่งขันกีฬำอำชีวเกมส์ 
   - กิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ  กองลูกเสือวิสำมัญ 
   - อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันส้ำคัญชำติ  ศำสนำฯ 
   - กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพระดับภำคและระดับชำติ 
   - โครงกำรเชิดชูเกียรตินักกีฬำ 
   - โครงกำรพัฒนำส้ำนักงำนองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
   - โครงกำรชุมนุมลูกเสืออำชีวะจังหวัดชำยแดนใต้ 
   - โครงกำรอำชีวะจิตอำสำเพ่ือน้ำพำสันติสุข 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

   - โครงกำรตรวจสุขภำพและตรวจสำรเสพติดนักเรียน  นักศึกษำ ประจ้ำปี
กำรศึกษำ  2559 
   - โครงกำรเปลี่ยนสำรและไส้กรองเครื่องกรองน ้ำและตู้ท้ำน ้ำเย็น 
   - โครงกำรปรับปรุงหอพักนักศึกษำชำย 
งานปกครอง 
   - โครงกำรประชุมผู้ปกครอง 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
   - โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่  ประจ้ำปีกำรศึกษำ  2559 
   - โครงกำรติดตำมผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ  ประจ้ำปีกำรศึกษำ  2558 
   - โครงกำรปัจฉิมนิเทศ  ประจ้ำปีกำรศึกษำ  2558 
   - โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ 
   - โครงกำรจัดท้ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ 
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   - โครงกำรส่งเสริมผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ 
   - โครงกำรทุนกำรศึกษำระดับ  ปวช. และ ปวส. 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
   - โครงกำรสร้ำงอำชีพเพ่ือชุมชน  108  อำชีพ 
   - โครงกำรอำชีวะบริกำร  ประจ้ำปีงบประมำณ  2559 

   - โครงกำรอำชีวบริกำร ณ วัดสันติวรคุณ 

   - โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน  Fix it  กระตุ้นกำรลงทุนฯ 
   - โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน  Fix it  center 
   - โครงกำรมหกรรมวิชำกำรเพ่ือกำรมีงำนท้ำ และงำนของดีเมืองนรำฯ 
   - โครงกำรจัดตั งกลุ่มอำชีพ/ฝึกอำชีพในสถำบันศึกษำปอเนำะ 
   - โครงกำรจัดตั งกลุ่มอำชีพ/ฝึกอำชีพใน รร. เอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
   - โครงกำร 1 วิทยำลัย 1  ต้ำบล  1  อำชีพ 
   - โครงกำรจัดตั งกลุ่มอำชีพให้เยำวชนสันติสุข  จชต. 
   - โครงกำรฝึกอำชีพให้เยำวชนในกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ 
งานครูที่ปรึกษา 
   - โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
งานวัดผลและประเมินผล 
   - โครงกำรประกวดประเมินผลวิชำโครงงำนวิชำชีพ 
   - โครงกำรจัดท้ำข้อสอบมำตรฐำน 
   - โครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรวัดและประเมินผล 
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   - โครงกำรสอนเสริมควำมรู้พื นฐำนวิชำชีพเพ่ือรองรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ  (V-NET) 
   - โครงกำรทดสอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ  (V-NET) 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   - โครงกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   - โครงกำรฝึกงำนต่ำงภำคต่ำงพื นที่ เพ่ิมโอกำสกำรมีงำนท้ำ 
งานสื่อการเรียนการสอน 
   - โครงกำรพัฒนำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
   - โครงกำรปรับพื นฐำนนักเรียน นักศึกษำ ก่อนไปฝึกงำน 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   - โครงกำรห้องเรียนคุณภำพให้ได้มำตรฐำน ปีกำรศึกษำ  2558 
   - โครงกำรประเมินหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ  ประจ้ำปีงบประมำณ  
2558 
   - โครงกำรส้ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
รำยวิชำ 
   - โครงกำรพัฒนำประสบกำรณ์วิชำชีพครูอำชีวศึกษำในสถำนประกอบกำร 
   - โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  วิชำพื นฐำน  ปีกำรศึกษำ  2557 
   - โครงกำรเพิ่มคุณวุฒิและเกียรติบัตร  เพื่อประชำชนไปท้ำงำนต่ำงประเทศ 
   - โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   - โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรคู่ขนำน 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 
   - โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำภำยในห้องสมุด 
   - โครงกำรชวนเพื่อนมำอ่ำนหนังสือ 
   - โครงกำรจัดบอร์ดวันส้ำคัญ 
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แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - โครงกำรพัฒนำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
   - โครงกำรพัฒนำห้องเรียนรู้เฉพำะทำงงำนจักรยำนยนต์ 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   - โครงกำรทัศนศึกษำดูงำน ประจ้ำปีงบประมำณ 2558 
   - โครงกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ในสำขำงำนวิชำชีพช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง 
ประจ้ำปีงบประมำณ  2558 
   - โครงกำรล้ำงและท้ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
   - โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรเครื่องท้ำควำมเย็นและปรับ
อำกำศ 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   - โครงกำรซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรศึกษำแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - โครงกำรพัฒนำแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   - โครงกำรพัฒนำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
   - โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ แผนกวิชำบัญชี   
   - โครงกำรพัฒนำห้องพิมพ์ดีด  (ห้อง  2401) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - โครงกำรพัฒนำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซ่อมบ้ำรุงคอมฯ 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
   - โครงกำรพัฒนำห้องเครื่องมือแผนกเทคนิคพื นฐำน 
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แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   - โครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ 
   - โครงกำรวันสุนทรภู ่
   - โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำประวัติศำสตร์ไทย 
   - โครงกำรจัดจ้ำงวิทยำกรอิสลำมศึกษำ 
   - โครงกำร โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
   - โครงกำร  AEC 
   - โครงกำรพัฒนำภำษำสู่โลกอำเซี่ยน 
   - โครงกำรจัดจ้ำงวิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
   - โครงกำรจัดตั ง / พัฒนำศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพฯ ให้ได้มำตรฐำน 
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โครงการได้รับเงินจัดสรรจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ 

    โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครู ให้ นร. 

    โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน  Fix it  กระตุ้นกำรลงทุนฯ  

     โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน  Fix it  center 

     โครงกำรพัฒนำประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

     โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
     โครงกำรส่งเสริมกำรฝึกประกอบอำชีพอิสระ 

     โครงกำรเตรียมอำชีวศึกษำเพื่อคนพิกำร 

     โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั น 
(กลุ่มสถำนศึกษำท่ีมีหอพัก) 
     โครงกำรสนับสนุน จัดนิทรรศกำรอำชีวศึกษำทวิภำคีไทย 

     โครงกำรอุดหนุนหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 

     โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

     โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559 

ที่มา : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

สรุปยอดเงินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อชิ้นงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เครื่องกรองน ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 13,500 นำยดนุเดช  เหมรัญ 
2 ชุดรำงประแจกระบอกส้ำเรจ็รูป 5,000 นำยสรณวิชญ์  ชูพรหม 
3 อุปกรณ์รองขำล้ำงแผลผู้ป่วยขำขำด 9,000 นำยสุชำติ ทองสุข 
4 รถโกยมลูไก่ในฟำรม์ 7,300 นำยศรำวุธ ชุมภรูำช 
5 เชิงเทียน 2,500 นำยศรำวุธ ชุมภรูำช 
6 อุปกรณ์ช่วยจับยดึในงำนเชื่อมตำข่ำย 3,000 นำยศรำวุธ ชุมภรูำช 
7 ที่รองอุ่นเครื่องดื่ม (USB HUB 

WARMER) 
5,000 นำยสุรยิะ  พูลพิพัฒน์ 

8 กระถำงแฟนซ ี 5,000 นำยธิติพงษ์ ทิพรัตน์ 
9 ที่นอนป้องกันแผลกดทับแบบลอนน ้ำ

ยำงพำรำ 
15,000 นำงวิชชุดำ คงวิทยำ 

10 เครื่องร่อนขนลูกสละ 27,000 นำยปริญญำ อนิทศร 
11 ตู้เช่ือมแบบพกพำ 25,000 นำยสอแหละ  แจะแอ 
12 เปลพยำบำล 10,000 นำงสำวพิไลพร  สมพงษ ์
13 สเปรย์สำบเสือพิฆำตยุง 4,000 นำงสุธิษำ บุญเรืองขำว 
14 ฝำชีอุ่นทิพย์  versions.2 10,000 นำยวัชระ สงวนอำสน ์
15 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์ - นำยสุวิทย์   เชยบัวแก้ว 
16 ไฟจรำจรเคลื่อนที่ 10,000 นำยสุชำติ ทองสุข 
17 เรือบ้ำบัดน ้ำเสีย 26,775 นำยสุรยิะ  พูลพิพัฒน์ 
19 เครื่องดัดท่อเหลี่ยม - นำยนิโรจน์  เพ็งศร ี
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รางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  1.  ได้รับรำงวัลผลงำนสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น “เครื่องร่อนลูกสละ”  
ในงำน Startup Thailand 4.0 จัดโดยสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 
เมื่อวันที่ 30-31 ตุลำคม 2559 ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ เซ็นทรัล  
เฟสติวัล หำดใหญ่ 

 
          2.  ได้รับรำงวัล องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญเงิน 
สถำนศึกษำขนำดเล็กระดับจังหวัด ในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนัก
วิ ช ำ ชี พ ใ น อน ำ ค ต แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  ร ะดั บ ภ ำ ค  ภ ำ ค ใ ต้   
ครั งที่ 27 ปีกำรศึกษำ 2559 
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          3.  ครูและนักศึกษำ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง ไดเ้ป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้ำร่วมแข่งขันเครื่องบินอัตโนมัติ (Drone) ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2559 

 
 4.  นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ ในกำรแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยำนยนต์ในกำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะพื นฐำน ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสงขลำ ระหว่ำงวันที่ 28-29 พฤศจิกำยน 2559 
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 5. นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ ในกำรแข่งขันทักษะเทคนิคยำนยนต์ ในกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะพื นฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ 
ระหว่ำงวันที่ 28-29 พฤศจิกำยน 2559 

 
 6. นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำวิชำกำร วิชำประวัติศำสตร์ชำติ
ไทย ในกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและกำรแข่งขันทักษะพื นฐำนระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสงขลำ ระหว่ำงวันที่28-29 พฤศจิกำยน 2559 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 4 พ.ค. 2559 วิทยำลัยเทคนิคจะนะจัดโครงกำรปฐมนิเทศ 
และปรับพื นฐำนก่อนไปฝึกงำน ฝึกอำชีพ ในสถำนประกอบกำร  

ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2559 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2559 ของ
นักเรียนวิทยำลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพอ้ำเภอสะเดำ 

เนื่องในวันวิสำขโลก ระหว่ำงวันที่ 19-21 พฤษภำคม 2559  
ณ ต้ำหนักสุวัฒนมงคล วัดสันติวรคุณ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 23 พฤษภำคม 2559 นำยธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัย
เทคนิคจะนะ ร่วมให้กำรต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งได้เดินทำงมำประชุมกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ
แบบบูรณำกำร ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลำ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 

 
วันที่ 21 มิถุนำยน 2559 คณะครู เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียน นักศึกษำ
วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมโครงกำร PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจำคโลหิต 
8.4 ล้ำนซีซ ีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 

84 พรรษำ จัดโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ้ำเภอจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 

 
วันที่ 23 มิถุนำยน 2559 วิทยำลัยเทคนิคจะนะจัดพิธีไหว้ครู 
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบำอำจำรย์  

ณ สนำมฟุตซอล วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
 

 



๖๙ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

วันที่ 15 กรกฎำคม 2559 คณะผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ และ
นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมพิธีถวำยเทียนพรรษำ และถวำยผ้ำอำบ

น ้ำฝน ประจ้ำปี 2559 ณ วดัโคกทรำย ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลำ 



๗๐ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

โครงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและยุทธศำสตร์  
กำรด้ำเนินงำนของวิทยำลัยเทคนิคจะนะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-

2563) ระหว่ำงวันที่ 21-22 กรกฎำคม 2559 



๗๑ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันท่ี 23 กรกฎำคม 2559 พิธีลงนำมควำมร่วมมือร่วมกับสถำนประกอบกำร 
และประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประจ้ำปี 2559  

ณ โรงแรมแกรนดโ์อลเิวอร์ อ้ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 



๗๒ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

วันท่ี 27 กรกฎำคม 2559 คณะครูและนักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ออกให้บริกำรเปลีย่นถ่ำยน ้ำมันเครื่อง และซ่อม

รถจักรยำนยนต์ ณ หำดสะกอมเขำล้อน หมู่ที่ 1 ต.สะกอม อ.เทพำ จ.สงขลำ 



๗๓ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันท่ี 27 กรกฎำคม 2559 นักศกึษำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง วิทยำลัยเทคนิค
จะนะ ออกบริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน ร่วมก่อฉำบผนังปูน ของโรงพยำบำลส่งเสรมิ

สุขภำพ ต้ำบลจะโหนง อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 



๗๔ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 4 สิงหำคม 2559 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงกำร 
Challenge day ณ สนำมกีฬำฟุตซอล วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๗๕ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 15 สิงหำคม 2559 โครงกำรตรวจสุขภำพและตรวจ 

สำรเสพติด ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2559 ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๗๖ 
 

 
 

34 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
ขอแสดงควำมยินดี กับนำยปณชัย ใยเล๊ำะ ระดับชั นปวส.1 แผนก
วิชำคอมพิวเตอร์ ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันมวยสำกล

สมัครเล่น รุ่นน ้ำหนัก 52 กก. ในกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์
ระดับชำติครั งที่ 11 

 
 



๗๗ 
 

 
 

34 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 16 กันยำยน 2559 พิธีเข้ำประจ้ำกองลูกเสือวิสำมัญ 

(ประดับแถบ 3 สี) ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำววิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๗๘ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 

นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมลงนำมถวำยควำมอำลัย 
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 26 ตุลำคม 2559 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย วิทยำเขตสงขลำ  
เข้ำศึกษำดูงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๘๐ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วิทยำลยัเทคนิคจะนะ จัดกิจกรรมเพื่อนอ้มถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ประกอบด้วย กำรสอนยอ้มผ้ำสีด้ำ กำรสอนท้ำ
ริบบิ น  กำรให้บริกำรซ่อมรถจกัรยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ฯลฯ ให้แก่ประชำชน  

ให้บริกำรฟรี  ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

22 พฤศจิกำยน 2559 คณะผู้บริหำร ครู บุคลำกร และ นักเรียน 
นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกิจกรรม "งำนรวมพลังแห่งควำม

ภักดี เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมอำลัย น้อมถวำยพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙" ณ วิทยำลัยเทคนิคจะนะ 



๘๒ 
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.  นำยธีระพัฒน์  บุญพันธุ ์  ผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
2.  นำยวิทยำ  เกตุช ู  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
3.  นำยประมูล  ทองขำว  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
4.  นำยธรำเทพ  นำคเผือก  รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนฯ 
5.  นำยศรำวุธ  ชุมภรูำช   ครู คศ. 1 ท้ำหน้ำท่ี รองผู้อ้ำนวยกำร
    ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

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

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1. นำงสิรภิัทร  บัวแดง  หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
2. นำยธเนศ  บุญแท ้  หัวหน้ำงำนทะเบียน 
3. นำยนพฐพรข์ สถติด้ำรงกลุณ ์ หัวหน้ำงำนพัสด ุ
4. นำยประสำน  หมินแดง  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ี 
5. นำงสำวสภุำวดี  พรหมแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
6. นำงสำวลดำวัลย์  ภูมิพัฒน ์ เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
7. นำงวินำ  เจ๊ะแน   เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
8. นำงสำวรจุิรำ  กังซ ี  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
9. นำงสุนิสำ  กี่สุ้น   เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1. นำยสุชำติ  ทองสุข  หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
2. นำยนิโรจน์  เพ็งศร ี  หัวหน้ำงำนประกันคณุภำพฯ 
3. นำยสรุิยะ  พูลพิพัฒน์  หัวหน้ำงำนวิจัยฯ 
4. นำงสำวอินทิรำ  ไกรเพชร  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยแผนงำนฯ 
5. นำงสำวยศกร  หวัดเพ็ชร ์  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยแผนงำนฯ 
6. นำงสำวรัชนก  รำชแดง  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยแผนงำนฯ 



๘๓ 
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1. นำยธนภัทร์  พำนิช  หัวหน้ำงำนกิจกรรมฯ 
2. นำงเดือนเพ็ญ  วงศ์เกต ุ  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพัฒนำฯ 
3. นำงสำวรัญชิดำ  แก้วช่วง  หัวหน้ำงำนแนะแนวฯ 
4. นำงสำวจิรำนุช  สุทธนะ  เจ้ำหน้ำท่ีงำนแนะแนวฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
1. นำยมำนพ  บุญประเสริฐ  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสตูรฯ 
2. นำยสภุำพ  สุขศร ี  หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
3. นำงสุรยี์วัลย์  เหล็มหดั  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร 
4. นำงสำวสมใจ  พรุเพชรแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร 




