
 



ค ำน ำ 
 
 การด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง 9 ด้าน ท่ีวิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
อันได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของวิทยาลัย ฯ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลอาคารสถานท่ี ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน  ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลสถานประกอบการ  ข้อมูล
ตลาดแรงงาน และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา ท้ังนี้เพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์  การ
วางแผน การด าเนินการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 
 
       คณะกรรมการจัดท าข้อมูลสถานศึกษา 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

1.ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา        
 ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น ำวิชำกำร บริกำรสังคม คือปรัชญำกำรท ำงำนของสถำนศึกษำท่ีใช้หลัก
ในกำรด ำเนินกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
             

วิสัยทัศน์         
 มุ่งมั่นผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ         
         

พันธกิจ         
พันธกิจ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ 
 พันธกิจ 2    บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำผู้เรียน ให้มีสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ 

พันธกิจ 3   ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และวิชำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พันธกิจ 4   สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพกับภำคส่วนต่ำง ๆ 
ท้ังในและต่ำงประเทศ 

พันธกิจ 5   ส่งเสริมและพัฒนำกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

 พันธกิจ 6  พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ และขับเคล่ือน
   สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเช่ียน  
 

อัตลักษณ์        
  “ จิตบริกำร  ช ำนำญวิชำชีพ ”  
       

เอกลักษณ์        
  “ บริกำรวิชำชีพ บริกำรสังคม ”  
       

เป้าประสงค์ / เป้าหมาย        
 1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ      
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     
 3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ      
 4. มีระบบภำคีเครือข่ำยด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ กับภำคส่วนต่ำงๆ    
 5. พัฒนำงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และสร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
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 6. มีระบบกำรประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และขับเคล่ือน
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน      
       
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา        
 1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูง     
 2. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน ของนักเรียน นักศึกษำในทุกหลักสูตร    
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน       
 4. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร   

5. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
 6. ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ    

         

ความโดดเด่นของสถานศึกษา        
 1. เป็นสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ันเป็นท่ียอมรับของ 
 ชุมชนและท้องถิ่น       
 2. เป็นศูนย์ฝึกอำชีพให้กับประชำชน และจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้อง  
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน       
         

ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง        
 1. ปีกำรศึกษำ 2534 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพขนำดใหญ่ 
 2. ปีกำรศึกษำ 2535 สถำนศึกษำดีเด่น กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
 3. ปีกำรศึกษำ 2549 รำงวัลชมเชย สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร  
ประเภท อำชีวศึกษำขนำดใหญ่       

4. ปีกำรศึกษำ 2550 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่ ,รำงวัล
หมูลู่กเสือวิสำมัญหญิงดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือ-เนตรนำรีวิสำมัญ อำชีวศึกษำ ครั้งท่ี 14 , รำงวัลชนะเลิศอันดับ 
1 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
 5. ปีกำรศึกษำ 2554 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่  

6. ปีกำรศึกษำ 2555 รำงวัลหน่วยมำตรฐำนเหรียญทองระดับชำติ ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดกลำง
ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   
 7. ปีกำรศึกษำ 2555 นำงสมรัตน์ พรหมรัตน์ นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
วิชำชีพขนำดใหญ่       
 8. ปีกำรศึกษำ 2555 นำยธีระพันธุ์ กงผัน ได้รับคัดเลือก "เยำวชนคนดี ศรีนครหำดใหญ่"  

9. ปีกำรศึกษำ 2556 นำงสำวสุนีย์ แซ่ชี นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ
ระยะส้ัน 

10. ปีกำรศึกษำ 2557  นำยชัยณรงค์  คงชูช่วย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันมวย
ไทยสมัครเล่น ระดับภำค ภำคใต้      
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11. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยพีระพัฒน์  สว่ำงจันทร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
กำรแข่งขันกีฬำเปตองชำยเด่ียว ระดับภำค ภำคใต้      

12. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวมณีรัตน์ รัตนมณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด
ดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558      

13. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวเกศินี  บุญทวี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำร  ป ร ะ ก ว ด
ดนตรีไทย ประเภทขิมสำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558      

14. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยระพินทรนำท สิโคตร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวด
ร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   

15. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยกิตติพล  เตศิริ , นำยสรวิชญ์  ขวัญอ่อน , นำยสุไนร์ดี  หีมหม๊ะ ,นำย
ศักด์ิชัย  พัศดร , นำยมงคล  คงสกุล ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวดโฟล์ซองของคนพันธ์ 
R ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
 16. ปีกำรศึกษำ 2559 ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้รับ 
รำงวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับชำติ “ประชำรัฐร่วม
พัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อำชีวศึกษำ ระดับชำติ พุทธศักรำช 2560    

17. ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวซึกษำ-เอสโซ่ ภำคใต้ ครั้งท่ี 26 เรื่องกำรพัฒนำกระดำษจำกเส้นใย
ใบสัปปะรดผสมผงถ่ำนกัมมันต์เพื่อดูดซับแก๊สเอทิลีนและแผ่นกันกระแทกเพื่อชะลอกำรสุกของมะม่วง
น้ ำดอกไม้ ระดับปวช. 

18. ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับช้ัน ปวส. แผนกวิชำกำรบัญชี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรใช้ประโยชน์จำกสำหร่ำยคลอเรลล่ำ และซองฟิล์มบริโภคได้จำกแป้งมัน
ส ำปะหลังในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป 
 19. ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับช้ัน ปวช. แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ ได้รับรำงรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรผลิตฟิล์มบริโภคได้จำกแป้งข้ำว เฉี้ ย งพั ท ลุง
ผสมสำรสกัด กำนพลู เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำปลำสลิดเค็ม                                                   
 21. ปีกำรศึกษำ 2560 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ ประกวดส่ิงประดิษ ฐ์นักคิด
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วันนักประดิษฐ์ ใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 

22. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง ลูก ทุ่ งห ญิ ง 
ระดับจังหวัด และระดับภำค นำงสำวกฤติยำพร  ณ ฉแล้ม นักศึกษำ ปวช.2 แผนกกำรตลำด และได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศ ระดับชำติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 23. ปีกำรศึกษำ 2560 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังหวัดสงขลำ  

24. ปีกำรศึกษำ 2561 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประกวด
วงดนตรี โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังภำคใต้ จังหวัดสงขลำ 

25. ปีกำรศึกษำ 2561 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ประเภทกีฬำ
เขย่งก้ำวกระโดด และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลชำย นำยเอกดนุ  ชัยชนะ นักศึกษำ ระดับ 
ปวช.2 แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลและประเภทกีฬำวิ่งข้ำมรั้ว 400 
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เมตรชำย ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง นำยสรำวุฒิ  ฆังคะมะโน นักศึกษำระดับ ปวช.2 แผนกวิชำช่ำงกล
โรงงำน  

26. ปีกำรศึกษำ 2561 กองลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
ระดับภำคใต้ จังหวัดตรัง ในกำรแข่งขันปืนใหญ่โรมัน 

27. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยเอกดนุ ชัยชนะ ได้รับ 2 เหรียญทอง 
กระโดดไกลชำยและเขย่งก้ำวกระโดดชำย 

28. ปีกำรศึกษำ 2562  กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยสรำวุธ  ฆังฆะมะโน ได้รับ 2 เหรียญ
ทองแดง วิ่ง 400 เมตรชำย และวิ่งข้ำรั้ว 110 เมตรชำย ในกำรแข่งขันกรีฑำ กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค 
ภำคใต้ ครั้งท่ี 17 “สังข์หยดเกมส์” วันท่ี 23-29 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง 
 29. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ได้รับ 2 เหรียญทอง กระโดดไกลชำย กีฬำ
อำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ครั้งท่ี 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่ำงวันท่ี 2-8 กันยำยน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี 
 

3. กลยุทธ์ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้
ผู้เรียนมีทักษะ และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง       

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน ด้ำนกำรท ำวิจัย พัฒนำนวัตกรรม และ 
   ส่ิงประดิษฐ์  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบจัดกำรควำมเส่ียงด้วยช่องทำงท่ีหลำกหลำย ยืดหยุ่น เทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทันสมัย ดูแล ติดตำม เฝ้ำระวัง นักเรียน นักศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม และบูรณำกำรท้ังระบบด้วยหลักกำร
ประกันคุณภำพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 ประชำสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรศึกษำสำย
อำชีพให้กับผู้ปกครองและชุมชน   

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน วั สดุครุภัณฑ์
กำรศึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และส่ือกำรสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์ที่ 8 สร้ำงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำยนอก ในกำร
จัดกำรศึกษำสำยอำชีพ ท้ังในระบบนอกระบบ สร้ำงแหล่งเรียนรู้ และสถำนท่ีฝึก
ประสบกำรณ์ ท่ีหลำกหลำย ยืดหยุ่น  

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท้ังด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และ
สร้ำงแรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้ำท่ีรับผิดชอบ  

กลยุทธ์ที่ 10 จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี และรัก ษำ
ส่ิงแวดล้อมให้แก่ชุมชน และสังคม  

  
 
 
 



5 

 
 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ  
 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้จัดต้ังขึ้นจำกกำรท่ี นำยชูชำติ ประธำนรำษฎร์นิกร 
ซึ่งเป็นบุตรชำยของหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้ทูลเกล้ำถวำยท่ีดิน จ ำนวน 20 ไร่ ณ พระต ำหนักทักษิณรำช
นิเวศน์ และทรงพระรำชทำนให้กับกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ฝึกวิชำชีพซึ่ง 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดต้ัง ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหำดใหญ่ (หลวงประธำนรำษฎร์นิกร) เมื่อวันท่ี 1 
ตุลำคม พ.ศ. 2522 ต่อมำทำยำทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษำธิกำรเปล่ียนช่ือเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวง
ประธำนรำษฎร์นิกร"" เพื่อเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูต่อผู้บริจำคและเป็นอนุสรณ์แด่ ""หลวงประธำนรำษฎร์
นิกร "" เมื่อวันท่ี 2 ตุลำคม พ.ศ.2523 และได้บริจำคเงินสมทบในกำรก่อสร้ำงอีกจ ำนวน 1,000,000  บำท 
โดยเป็นสถำนศึกษำท่ีท ำหน้ำท่ีสอนวิชำชีพพื้นฐำนให้กับโรงเรียนมัธยมท้ังของรัฐบำลและเอกชนและหลักสูตร
วิชำชีพระยะส้ัน ต่อมำกรมอำชีวศึกษำได้ขยำยบทบำทของศูนย์ ฝึกวิชำชีพโดยให้สอนในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงฝีมือ (ปชม.) เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพำะวิชำชีพอย่ำงเดียวใช้เวลำเรียน 
1,350  ช่ัวโมงต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ยกระดับศูนย์ฝึกวิชำชีพท่ัวประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น ""วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำน
รำษฎร์นิกร"" เมื่อวันท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ.2534 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกรได้รับกำรดูแล
อย่ำงดียิ่งจำกทำยำทของตระกูลประธำนรำษฎร์นิกรด้วยดีมำโดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธำนรำษฎร์นิกร 
และคุณกฤษณ์ ประธำนรำษฎร์นิกร ได้บริจำคเงินสมทบกำรก่อสร้ำงอำคำร 3 (อำคำรชูชำติ ประธำนรำษฎร์
นิกร) อีก 2,000,000 บำท และได้จัดต้ังมูลนิธิ ""ชูชำติ ประธำนรำษฎร์นิกร"" เพื่อน ำดอกผลมำเป็น
ทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัยฯ และเมื่อวันท่ี 19 กรกฎำคม 2554 ได้บริจำคเงินสมทบ
ให้กับมูลนิธิฯ อีก 1,000,000 บำท เพื่อให้มีดอกผลมำกพอท่ีจะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำของ
วิทยำลัยฯ 
 

ขนาดและที่ต้ัง 
 

          วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ต้ังอยู่เลขท่ี 1456 ถนนกำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ 
อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ 90110 โทรศัพท์ 074 -232036 โทรสำร 074-246945 และWebsite 
http://www.lpt.ac.th  E-mail Address  info@lpt.ac.th 
 

ผู้บริหารจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 

ธันวำคม 2523  - ตุลำคม 2526 

    * นำยอัน  ปำงพุฒิพงศ์ อำจำรย์ใหญ่ 

พฤศจิกำยน 2526  - ตุลำคม 2531 

    * นำยสุเมธ  อรุณกมล ผู้อ ำนวยกำร 

พฤศจิกำยน 2531 - ตุลำคม 2539 

    * นำยมนตรี  อุยยะพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำร 
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พฤศจิกำยน 2539 - ตุลำคม 2540 

    * นำยบุญเรือง  เมืองสง  ผู้อ ำนวยกำร 

พฤศจิกำยน 2540 - กันยำยน 2545 

    * นำยบรรเลง  ค ำพรรณ์ ผู้อ ำนวยกำร 

มกรำคม 2546  - มกรำคม 2548 

    * นำยมนตรี  อุยยะพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำร 

เมษำยน  2548  - เมษำยน 2552 

   * นำงวรรณำ  โกสิยำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำร 

พฤษภำคม 2552  - กันยำยน 2555 

* นำยสุนันท์  เพชรมณี ผู้อ ำนวยกำร 

มกรำคม 2555  - มิถุนำยน 2560 

* นำยสุรพล  เอี่ยมส ำอำงค์ ผู้อ ำนวยกำร 

ธันวำคม 2560  - กันยำยน 2563 

* นำยสุคนธ์  แก้วแท้  ผู้อ ำนวยกำร 

ตุลำคม 2563   - ปัจจุบัน 

   * นำยณัฐกิตต์ิ  ศรีสงศักดิ์ธนำ ผู้อ ำนวยกำร 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่        
 ชื่อสถานศึกษา   วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร   
 ชื่อภาษาอังกฤษ  LUANGPRATANRAJNIKORN INDUSTRIAL AND COMMUNITY  
    EDUCATION COLLEGE       
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 1456  ถนน กำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่  
    จังหวัดสงขลำ  รหัสไปรษณีย์ 90110     
 โทรศัพท์       0-7423-2036        
 โทรสาร       0-7424-6945        
 เว็บไซต์    hppt://www.lpt.ac.th       
 อีเมล    info@lpt.ac.th        
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 20 ไร่  
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 13 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน   111   ห้อง ได้แก่    
 1. อำคำรเรียน 1 (ตึกอ ำนวยกำร)  จ ำนวน  1   หลัง  24   ห้อง    
 2. อำคำรเรียน 2    จ ำนวน  1   หลัง  12   ห้อง    
 3. อำคำรเรียน 3    จ ำนวน  1   หลัง  25   ห้อง    
 4. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร   จ ำนวน  1   หลัง  12   ห้อง    
 5. อำคำรอเนกประสงค์   จ ำนวน  1   หลัง    6  ห้อง    
 6. โรงงำน 1 เทคนิคพื้นฐำน  จ ำนวน  1   หลัง    3   ห้อง    
 7. โรงงำน 2 พัสดุกลำง   จ ำนวน  1   หลัง    3   ห้อง    
 8. โรงงำน 3 ช่ำงยนต์เล็ก   จ ำนวน  1   หลัง    2   ห้อง  
 9. โรงงำน 4 ช่ำงยนต์   จ ำนวน  1   หลัง    6   ห้อง    
 10. โรงงำน 5 ช่ำงเช่ือม   จ ำนวน  1   หลัง    3   ห้อง    
 11. โรงงำน 6 ช่ำงก่อสร้ำง  จ ำนวน  1   หลัง    5   ห้อง 
 12. อำคำรเรียน 4 โรงงำน 4 ช้ัน  จ ำนวน  1   หลัง    5   ห้อง    
 13. อำคำรปฏิบัติกำรเอนกประสงค์    จ ำนวน  1   หลัง   5   ห้อง   
 14. อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์  จ ำนวน  1  หลัง 
        

4.3 สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร       
  

 " สีน้ ำเงิน-ขำว "        
         

4.4 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร     
   

 " ต้นประดู่อังสนำ "   
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์         
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศและภำคเอกชน  
 

ภารกิจ 

 จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ        

พันธกิจ        
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
 2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล    
 3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม   
 4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ       
 5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ       
 6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ 
 4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
 5.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
 6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 
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1. จัดท ำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
 2. ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
 3. ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร 
 4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ 

5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน รวมท้ังก ำหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร 
 6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 

7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ 

8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและด ำเนินกำรตำมท่ี
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย 

9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ส ำนักควำมร่วมมือ  
  ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ 
  ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ 
  ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
  ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
  ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

  

ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ 
ยุทธศาสตร์        
 1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล       
 2. เพิ่มประมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ    
 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ     
 4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
             

มาตรการ        
 1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ       
 2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี       
 3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน       
 4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร       
 5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ       
 6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ       
 7. กำรสร้ำงและกำรกระจำยโอกำส       
 8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ       
 9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ    
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 10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร       
 11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
 1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ 
 1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 1.3 จัดต้ังสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 1.4 จัดต้ังและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชน Fix It Center 
 1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้น 
 1.7 ลดกำรออกกลำงคัน 
 1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
 1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ 
 1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพื้นท่ีชำยแดนภำคใต้ 
 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ” 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
 2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมินมำตรฐำน  
วิชำชีพ 
 2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมนิผู้เรียนตำมสภำพจริง 
 2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
 2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ 

 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

 2.8 พัฒนำระบบประกนัคุณภำพภำยใน 
 2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
 2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
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  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (Project Based Learning และกำรประดิษฐ์คิดค้น) 
  - วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism) 
  - วิทยำลัยกำรท่องเท่ียวถลำง 
 2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Program และ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ 
 2.14 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ด้านคุณภาพครู 

 2.15 ก ำหนดฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ 
 2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ 
 2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน 
 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ 
 3.2 น ำระบบ ICT มำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
 3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  - ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ 
  - สร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร 
 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 3.5 จัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 
  - ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
  - สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
 3.6 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 

 4.1 จัดต้ังกองทุนอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
 4.2 เพิ่มกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ท้ังในและต่ำงประเทศ 
 4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำครู
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 

4. ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

- ยึดหลักธรรมมำภิบำล               บริหำรงำนประจ ำ 

- น ำภำพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหำร 
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- ประสำนเครือข่ำย                      ขยำยทวิภำคี 

- ยึดหน้ำท่ีด้วยควำมมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 

- เย่ียมห้องเรียนสม่ ำเสมอท่ัวหน้ำ   พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 

  1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ 
  2. พัฒนำครูและองค์กร 
  3. เน้นสอนระบบทวิภำคี 
  4. น ำส่ิงดีดีสู่สังคม 
  5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์ 
  6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ 
  7. พัฒนำโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี 
  8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล 
  9. เน้นท ำงำนประสำนชุมชน 
  10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
โครงการ        

1. ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ)       
 2. ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรม)         
 3. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ  
 4. เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช)   
 5. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี       
 6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 7. เงินอุดหนุนค่ำบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ  
 8. เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน       

9. เงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)        
 10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม     
 11. เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล      
 12. เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำท่ียำกจน    
 13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อ ำนวยกำรและอำชีพ  
เฉพำะทำง         
 14. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร     
 15. โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์       
 16. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกับพูชำ   
 17. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย   
 18. จัดต้ังสถำบันกำรอำชีวศึกษำ       
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 19. โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)   
 20. โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center)     
 21. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้      
 22. โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ    
 23. โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน   
 24. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน       
 25. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ    
 26. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ   
 27. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ   
 28. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ  

29. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำง
ทุนปัญญำชำติ         
 30. โครงกำรขยำยอำชีวะอ ำเภอ       
 31. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ    

32. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้มี
สมรรถนะและควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน       

33. โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ันเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชน         
 34. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 35. โครงกำรควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนใหม่มีคุณภำพและมำตรฐำนเช่ือมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
 36. โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ       
 37. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ       
 38. โครงกำรศูนย์ควำมช ำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง       
 39. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี      
 40. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง     
 41. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ       
 42. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล       
 43. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ       
 44. จัดหำบุคลลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน       

45. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เช่ือมโยง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
 

5. ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ ตามนโยบาย คสช. 
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในส่ิงท่ีดีงำมเพื่อส่วนร่วม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนท้ังทำงตรง และทำงอ้อม 
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
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6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมท่ีจะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11. มีควำมเข็มแข็งท้ังร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต และมีศักยภำพกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน 
  

พันธกิจ   
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้ประชำชน 

3. พัฒนำกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ประชำชนมีโอกำสเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 

4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำรครู 
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักธรรมำภิ

บำล 
 2. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  4. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 

5.พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรและส่งเสริมให้น ำไปใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร 
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เป้าประสงค์    
  1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. ประชำชนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 
 3. ประชำชนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
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4. ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

5. ผู้รับบริกำรมีและใช้ ICT ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนและมี
คุณภำพ 

 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง 
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 
         

 1. กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์       
 2. กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ       
 3. กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ   
 4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม     
 5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน    
 6. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ       
 7. กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน      

8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำและ
นวัตกรรม  

9. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน       

10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ       
 11. ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม       
      

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

 4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญท้ังกำรศึกษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมอำชีพในพื้นท่ี ลดควำมเหล่ือมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้
เป็นท่ีต้องกำรเหมำะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร    

 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปล่ียนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถำนศึกษำ และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและ
ประชำชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง         
 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนท่ัวไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและท่ัวถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น  
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 4.4 พัฒนำทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ท่ี
สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน
ท้ังในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน    
 4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน  เพื่อสร้ำงแรงงำนท่ีมีทักษะโดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เช่ือมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูท่ีมีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตำมวิชำท่ีสอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบกำรประเมินสำมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
 4.7 ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
ส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม    
 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วม
ท้ังควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
 4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศฯเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล
และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรม ของประชำคม
อำเซียนและเพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก        
 4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกท่ีดีรวมท้ังสนับสนุนกำรผลิตส่ือคุณภำพเพื่อเปิดพื้นท่ีสำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

 กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
อยู่ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหำพื้นฐำนหลำยด้ำนท่ีส่ังสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลก
ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมำกขึ้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และเป็นรูปแบบของวิวัฒนำกำรท่ีจะกระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงมำก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำท่ีรุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้ำทำยอย่ำงมำกท่ีจะต้อง
เร่งพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนกำรพัฒนำในทุกด้ำนภำยใต้
สถำนกำรณ์ท่ีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศมีข้อจ ำกัดหลำยด้ำนแต่กำรแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้น
มำก อำทิ คุณภำพคนไทยยังต่ ำ ก ำลังแรงงำนมีปัญหำท้ังในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขำด
คุณภำพและมีควำมเหล่ือมล้ ำสูง โครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขำดแคลนแรงงำนโดยท่ี
ประชำกรวัยแรงงำนลดลงต้ังแต่ปี 2558 และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ภำยในส้ิน
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่ำงรวดเร็วเป็นท้ังต้นทุนใน
เชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ำยแรงต่อคุณภำพชีวิตประชำชน ในขณะท่ีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยังด้อย
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ประสิทธิภำพ ขำดควำมโปร่งใส และมีปัญหำคอรัปช่ันเป็นวงกว้ำง ท่ำมกลำงปัญหำท้ำทำยท่ีหลำกหลำย
ดังกล่ำวซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ก็เป็นท่ีตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วน
ว่ำประเทศจะพัฒนำต่อไปให้เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในระยะยำวนั้น 
ประเทศต้องเร่งเพิ่มกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ควบคู่กับกำรพัฒนำคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกด้ำนและในทุกช่วงวัย และพัฒนำโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ
โครงข่ำยท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำท่ีส ำคัญขณะเดียวกัน
กำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีและเมืองมำกขึ้น เพื่อกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ท่ัวถึง
และเป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและรำยได้จำกพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่มำกขึ้น ซึ่งจะช่วยลดควำมเหล่ือมล้ ำภำยใน
สังคมไทยลง และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ 
 นอกจำกนั้น 5 ปีต่อจำกนี้ไปนับว่ำเป็นช่วงจังหวะเวลำส ำคัญท่ีจะต้องผลักดันให้ควำมเช่ือมโยงด้ำน
กฎระเบียบและในเชิงสถำบันมีควำมคืบหน้ำและชัดเจนในระดับปฏิบัติกำรและในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหว่ำง
ประเทศ ควบคู่กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงกำยภำพท่ีต้องเช่ือมโยงเครือข่ำยภำยในประเทศและ
ต่อเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้ำน และเตรียมควำมพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภำคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภำคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นกำรต่อยอดจำกควำมเช่ือมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นท่ี
เศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
กำรกระจำยควำมเจริญในกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดและเมืองตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นท่ีเช่ือมโยง
อื่นภำยในประเทศ และถึงเวลำท่ีประเทศไทยต้องด ำเนินยุทธศำสตร์ในเชิงรุกในกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งในกลุ่มประเทศ
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม และในอำเซียน รวมท้ังกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำม
ร่วมมือของอำเซียนกับหุ้นส่วนกำรพัฒนำนอกนอกอำเซียน ควำมเช่ือมโยงท่ีสมบูรณ์และกำรลงทุนของไทยใน
ภูมิภำคจะส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถใช้จุดเด่นในเรื่องท่ีต้ังเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผลเต็มท่ีท่ีจะพัฒนำไปสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำท่ีส ำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภำค 
 ภำยใต้เงื่อนข้อจ ำกัดของปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับกำรพัฒนำประเทศไทยท้ังในทุกด้ำนดังกล่ำว ในขณะท่ี
แนวโน้มโลกท่ีมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่อย่ำงรวดเร็ว ประเทศต่ำงๆ ก ำลังเร่งพัฒนำนวัตกรรมและน ำมำใช้ใน
กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตและเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตเพื่อเป็นอำวุธส ำคัญในกำรต่อสู้ในสนำมแข่งขันของโลกรวมทั้ง
กำรใช้ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งส ำหรับประเทศไทยท่ีจะต้องเร่งพัฒนำ
นวัตกรรมและน ำมำใช้ขับเคล่ือนกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำนต่อจำกนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคล่ือนกำรปฏิรูปใน
เรื่องคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำและกำรใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนำด้ำนสังคมเพื่อปรับโครงสร้ำง
ประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีขับเคล่ือนด้วยควำมรู้และนวัตกรรมและกำรพัฒนำโดยรวมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท้ังนี้ กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ในประเด็นกำรพัฒนำต่ำงๆ ดังกล่ำวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับกำรบริหำรจัดกำรให้มีธรรมำภิบำลในทุก
ระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ เป็นธรรมำภิบำล และด้วยสภำพปัญหำท่ีเรื้อรังและเช่ือมโยงกัน
ซับซ้อนรวมท้ังกำรเปล่ียนแปลงปัจจัยภำยนอกประเทศท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศไทยมำกขึ้น กำรพัฒนำ
เพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหำจุดอ่อนดังกล่ำวให้ปรำกฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงจริงจังนั้นนับว่ำเป็นกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงขนำนใหญ่ส ำหรับประเทศไทย ดังนั้น ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมมีควำมตระหนักร่วมกันว่ำกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีท้ำทำยในทุกด้ำนดังกล่ำวนั้น 
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นแผนแม่บทท่ีก ำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศใน
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ระยะยำวและวำงแนวทำงกำรพัฒนำหลักๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรเพื่อจะนำไปสู่เป้ำหมำยอนำคตของประเทศท่ีวำง
ไว้ โดยท่ีแผนแม่บทกำรพัฒนำระยะยำวจะเป็นกรอบท่ีช่วยก ำกับให้กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศในมิติ
ต่ำงๆ มีกำรบูรณำกำรกัน แผนพัฒนำและแผนเฉพำะด้ำนในระดับต่ำงๆ มีควำมเช่ือมโยงเป็นล ำดับท่ีเหมำะสม
และมีควำมสอดคล้องกันภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรก ำหนดเป้ำหมำยในระยะยำวท่ีชัดเจนส่งผลให้ต้องมี
ควำมต่อเนื่องในกำรแก้ปัญหำรำกฐำนและกำรพัฒนำพื้นฐำนให้แข็งแกร่ง รวมท้ังต้องมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและเช่ือมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับกำรพัฒนำในช่วง 5 ปีภำยใต้แผนพัฒนำฯ 
ฉบับท่ี 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่กำรปฏิบัติ โดยท่ี
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศไทยให้มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดย
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในระยะ 20 ปีพร้อมท้ังประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงหลักท่ีจะ
ขับเคล่ือนไปสู่เป้ำหมำยระยะยำวของประเทศท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 เป็นเครื่องมือหรือ
กลไกท่ีถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่กำรปฏิบัติในล ำดับแรกและนับว่ำเป็นกลไกหรือ
เครื่องมือท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวได้ในท่ีสุด โดยมี
กลไกเสริมอื่นๆ ในกำรขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ท้ังนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่ำงชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
ปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ สำหรับกำรพัฒนำ โดยท่ีกำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจำรณำและ
วิเครำะห์ถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำกกำรด ำเนินกำรต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 
15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ำยของยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำก็จะบรรลุเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศไทยในปี 2579 ท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังใน
ระดับภำพรวมและรำยสำขำของกำรพัฒนำจึงเป็นรำยละเอียดและองค์ประกอบของเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปีในทุกด้ำน โดยท่ีแผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำมำ
รับช่วงเมื่อผ่ำน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ผ่ำนไป  
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 

 แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ  5 ปี (พ .ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็น
กรอบท่ีแผนพัฒนำฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี
ต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำท้ังจำกภำยนอกและภำยในประเทศท่ีบ่งช้ีถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเส่ียงในกำรท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้กำร
พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ท้ังนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำร
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะ
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 จึงก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมท่ีดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมท้ังชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำ
ตนเองได้ 
 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมำกขึ้น  สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
 1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
 1.5 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำ
กำรของภำคีกำรพัฒนำ 
 1.6 เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิม และขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
 1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ท้ังในระดับอนุ
ภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบำทและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก 
 

2. เป้าหมายรวม  
 เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 
12 ประกอบด้วย 
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนท่ีดี
ของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  มีควำม
รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจท่ีดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพอย่ำง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 15 
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กท่ี
เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำ และบริกำรมีระบบกำรผลิต 
และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมท่ีมีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ช้ันสูง
ใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจำยฐำนกำรผลิต และกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลด
ควำมเหล่ือมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉล่ียร้อยละ  5 ต่อปี และมีปัจจัย
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สนับสนุน  อำทิ  ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ ท่ีเอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำร
ผลิตและบริกำร 
 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ประเทศเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน 
 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง  มี
ควำมพร้อมท่ีปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเช่ือมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำร
พัฒนำท่ีส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น 
 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง 
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปช่ันลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐท่ีจัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง 
ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปช่ันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ 
 

 ควำมส ำเร็จของกำรขับเคล่ือนแผนพัฒนำประเทศสู่กำรปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญหลำยประกำร
ประกอบด้วย ควำมชัดเจนของสำระของแผนฯ กำรรับรู้ เข้ำใจ ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมตระหนักถึง
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกภำคส่วนในสังคมต่อกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ทิศทำงท่ีได้ร่วมกัน
ก ำหนดขึ้น ระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนสู่กำรปฏิบัติท่ีมีควำมเช่ือมโยงกันในระดับต่ำงๆ  ต้ังแต่ระดับ
ยุทธศำสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพท่ีตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร  กำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีและ
กำรพัฒนำท่ีต่อเนื่อง รวมท้ังระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐท่ีสอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง ท้ังนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนท่ีได้
ก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคล่ือนหรือกำรแปลงแผนฯ สู่กำรปฏิบัติไว้เป็นระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเช่ือมต่อ
จำกยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดในแผนฯ ไปสู่แผนกำรพัฒนำในระดับภำค และจังหวัด รวมท้ังกำรใช้กลไกภำคี
พัฒนำต่ำงๆ ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ควำมร่วมมือรัฐและเอกชน ส ำหรับในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 นั้น
เน้นย้ ำถึงควำมส ำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณแบบบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนร่วมกันของท้ังภำครัฐ เอกชน 
และภำคประชำชน และกำรปรับปรุงระบบกำรติดตำมประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพ และสะท้อนถึงกำร
ถ่ำยทอดจำกระดับยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันของเป้ำหมำยในระดับผลผลิต  ผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ 
 

1. หลักการ 
1.1 ขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศโดยยึดแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 เป็นกรอบทิศทำงหลัก และแปลงสู่

กำรปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ท่ีสอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม 
1.2 กระจำยกำรพัฒนำลงสู่พื้นท่ี โดยยึดหลักกำรพัฒนำพื้นท่ี ภำรกิจ และกำรมีส่วนร่วม (Area 

Function Participation : AFP ) ให้จังหวัดเป็นพื้นท่ีด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ และเป็นจุดเช่ือมโยง
กำรพัฒนำจำกชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

1.3 เพิ่มกำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำในทุกภำคส่วนในระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน 

1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือกำรพัฒนำของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชน
อย่ำงบูรณำกำรให้กำรขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภำพโดยกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือคลัสเตอร์ท่ีตอบสนอง
ต่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำศักยภำพของพื้นท่ี 

1.5 ระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนสู่กำรปฏิบัติท่ีมีควำมเช่ือมโยงกันในระดับต่ำงๆ  ต้ังแต่ระดับ
ยุทธศำสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำน และแผนปฏิบัติกำร และ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพท่ีตอบสนองกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร  กำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีและ
กำรพัฒนำท่ีต่อเนื่อง รวมท้ังระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐท่ีสอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ และผลของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้กำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 สู่กำรปฏิบัติด้วยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 
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2.2 เพื่อบูรณำกำรแผนงำนจำกส่วนกลำง พื้นท่ี และท้องถิ่น/ชุมชน ในกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 สู่กำรปฏิบัติ 
2.3 เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลเช่ือมโยงอย่ำงเป็นระบบต้ังแต่ภำพรวมของประเทศลงสู่ภูมิภำค 
พื้นท่ี และชุมชน 
 

3. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
 3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) สร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคีทุกภำคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
ผ่ำนกระบวนกำรและเครื่องมือต่ำงๆ ดังนี้ 
  3.1.1 จัดหาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาแบบบูรณาการที่ทุกภาคีสามารถน าไป
ปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง โดยส่ือสำรประชำสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนบุคคล ส่ือมวลชนท้ังระดับชำติและท้องถิ่น กิจกรรม ส่ือสมัยใหม่ ท่ีเข้ำใจง่ำย รวมท้ังกำร
สร้ำงเครือข่ำยให้ข้อมูลข่ำวสำรกระจำยไปยังพื้นท่ีต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง พร้อมท้ังพัฒนำบุคลำกร
ท่ีเกี่ยวข้องให้สำมำรถท ำหน้ำท่ีส่ือสำรและถ่ำยทอดสำระหลักของแผนพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.1.2 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และผลักดันให้พรรคกำรเมืองน ำประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญไปผสมผสำนในกำรจัดท ำนโยบำยของ
พรรคและนโยบำยของรัฐบำล โดยพิจำรณำลำดับควำมส ำคัญ โดยเฉพำะนโยบำยท่ีเกี่ยวกับ “กำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำ” ในระยะยำว 
  3.1.3 จัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เผยแพร่แก่ภาคีการพัฒนา เกิดความ
ร่วมมือในการนาแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นคู่มือกำรประสำนแผนแต่ละระดับท่ีทุกภำคส่วนสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ให้เกิดบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน จัดท ำเอกสำรรวบรวมวิธีกำรขับเคล่ือนแผนและกิจกรรมกำร
พัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ หรือกรณีตัวอย่ำงท่ีประสบควำมส ำเร็จด้วยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคีต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ให้ภำคีกำรพัฒนำน ำไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม  น ำเสนอแนวทำงกำรลงทุนใน
ประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญ ส ำหรับหน่วยปฏิบัติน ำไปประกอบกำรจัดทำแผนระดับรอง แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ 
ให้มีควำมชัดเจนในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำรด ำเนินงำนตำมแผนควรท ำในลักษณะ
คู่ขนำนท้ังภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำ 
 3.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
และแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
  3.2.1 ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ 12เสนอ
ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน น ำไปสู่กำรก ำหนดแผนงำนโครงกำร กำรระดมทรัพยำกร และแนวทำงกำรร่วม
ด ำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.2.2 บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท า
เป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครอบคลุมสำระและบทบำทภำคีกำรพัฒนำท่ีกว้ำงขวำง มีแผนปฏิบัติ
กำรท่ีมีควำมชัดเจนท้ังแผนงำน โครงกำร งบประมำณดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนกำร
ทำงำนและระยะเวลำ เป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือนแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องให้ควำมส ำคัญต่อ
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กำรคัดเลือกบุคลำกรในต ำแหน่งส ำคัญท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำบริหำรโครงกำรเพื่อให้สำมำรถทำงำนได้
ต่อเนื่อง โดยน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ในแผนงำนและโครงกำรเหล่ำนี้  โดยและติดตำม
ประเมินผลในระดับต่ำงๆ ให้มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันมำกขึ้น 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นายณั ฏฐพล ที ปสุ วรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำร
เตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักการ 
1. ให้ควำมส ำคัญประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติท้ังผู้เรียน ครูและ บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนและผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกประเภทและเป็นกำรศึกษำตลอด
ชีวิต 

2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลักองค์กำรมหำชนในก ำกับ ของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นท่ีภูมิภำคให้
สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
ตำมนโยบำยประชำรัฐ 
 

ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพื้นท่ีชุมชนภูมิภำคหรือประเทศ 
รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง 

1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
2. เรียนภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
4. จัดต้ังศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 

 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 

1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล 

2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนท้ังระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำร

จัดกำร 
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำยให้

ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน 
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5. ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณอัตรำก ำลังตำมควำม
ต้องกำรจ ำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนจัด
กำรศึกษำและวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมท้ังใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ โดยปรับปรุงสำระส ำคัญให้เอื้อต่อกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยของรัฐบำล 

8. ในระดับพื้นท่ีหำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้น เช่น จ ำนวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรควบรวบโรงเรียนให้พิจำรณำส่ือสำรอธิบำยท ำ
ควำมเข้ำใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมท้ังจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มี องค์
ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำท่ีตรวจรำชกำร 
ติดตำมประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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นางสาวจุฑามาศ  ขวัญเดช                                                                                                                            

   หัวหน้างานปกครอง 
 นายธนวรรธน์  ถนอนชู  

  

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                
นายจเร  สุทธิภักดี                                                             

  
หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน                

นางกอบพร  ศรีทพิยราษฎร ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางดาวใจ  ฤทธิเดช 

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
นางดาวใจ  ฤทธิเดช 

 
แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน 

 

นายอ านาจ  มณี   แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายสุริยา  ทองมาก   แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นางสาวจารุวรรณ  มากชิต แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายธีรชัย  มากชิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ว่าที่ ร.ต.เจริญพล  อินขัน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายอัคคกิตต์ิ  แก้วด า แผนกช่างเชื่อมช่างโลหะ 
นายปริญญา  อินทศร  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายนฤพล  หนูทอง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางจุไรรัตน์  ทองบัว  แผนกวิชาการบัญชี 
นางสุพรรณี  เส้งวั่น  แผนกการตลาด 
นางสุพัตรา  ทองธรรมชาติ  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางกุลนิษฐ์  เชื้อแหลม แผนกวิชาการโรงแรมฯ 
นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางวนิดา  แย้มทิม  แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
นางดวงกมล พรหมชาติ  แผนกวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 

 
 
 

  

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายเอกชัย  มณี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
นายณัฐกิตต์ิ ศรีสงศักด์ิธนา 

 
 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายนิธิศ  สมทรัพย์ 
 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
   นางสาวหทัยชนก  จิตปลื้ม 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางรพีพันธ์ วารีกุล 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
   นายประสทิธ์  ทองบัว 

หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล 
นางสาวขนิษฐา  ชูเชิด 

  

หัวหน้างานการบัญชี                                                                                           
นางสาวส าลี จินดาพล 

 
 
 
 
 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี 
นายสว่าง คงชนะ 

  

หัวหนา้งานพสัดุ 
นายอดินนัต ์ สะแต 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายณภัทร  โฆษิตพันธวงศ์ 

  

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
   นางรัตนา นิชรานนท์ 

หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ 
นายมีนิจ  บุญแพทย ์

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาวปรียา  ทองวงศ์ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้างานบุคลากร                                                                                                  
นางเฉลิมพร ชูศร ี

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
  นางเฉลิมพร ชูศร ี

 

หัวหน้าประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวหรรษา  ชูด า 

 หัวหน้างานทะเบียน 
นางอรสา  ตรีรัตน ์ หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ 

   นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 
นายสันติ สุวรรณวงค ์

  

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
   นางสุภา  ขวัญนุ้ย 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายปริญญา  อินทศร 

2
3 
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

อัตราก าลังคนของ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร  มีบุคลากรทั้งสิ้น  140 คน 
  

ก. ข้าราชการ      43 คน 
  1. ผู้บริหาร   5 คน 
  2. ข้าราชการครู   37 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน  1 คน 
 

 ข. ลูกจ้างประจ า      - คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน   - คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 
 

 ค. พนักงานราชการ     4 คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน   4 คน 
  2.ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 
  

 ง. ลูกจ้างชั่วคราว     93 คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน   50 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน  43 คน 
 

 จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ   - คน 
 

 ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น  -  คน 
 

 ช. มีอัตราว่าง/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น   -  คน 
  1. ข้าราชการครู   - คน 
  2. ข้าราชการพลเรือน  - คน 
  3. ลูกจ้างประจ า   - คน 
 

ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   มีบุคลากรทั้งสิ้น  135 คน 
 

 ก.ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน  รวม 
- ต่ ากว่า ม.6   - คน    2 คน    2 คน 
- ปวช./ม.6   - คน   11 คน   11 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  1 คน   19 คน   20 คน 
- ปทส.    - คน    - คน    - คน 
- ปริญญาตรี  71 คน   10 คน   81 คน 
- ปริญญาโท  20 คน    1 คน   21 คน 
- ปริญญาเอก   - คน    - คน    - คน 

รวม  92 คน รวม  43 คน  รวม 135 คน 
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ข้าราชการ  รวม 50 คน (ผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ -สกุล  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายณัฐกิตต์ิ ศรีสงศักดิ์ธนา ป.โท - ผู้อ านวยการ 
2. นายจ านนท์ คงพรหม ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
3. นายธนพล ขุนเช้ือ ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ 
4. นายนิธิศ สมทรัพย์ ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฯ 
5. นายทศวิน บุญเถ่ือนทับ ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ 
6. นายอ านาจ มณี ป.โท ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
7. นายธนา หยีหล้หนี ป.โท ช่างยนต์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

8. นายอนุชาติ นาแก้ว ป.ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
9. นายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ ป.ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ 
10. นายธีรชัย มากชิต ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
11. นายอดินันต์ สะแต ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานพัสดุ 

12. นายอัคคกิตต์ิ แก้วด า ป.โท ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมฯ 
13. นายสุริยา ทองมาก ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า 

14. นายเอกชัย มณี ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
15. นายสุรชัย แย้มทิม ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 
16. นายอ านวย ลาพินี ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 
17. นายสันติ สุวรรณวงศ์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
18. นายสว่าง คงชนะ ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานทวิภาคีฯ 
19. นางจารุวรรณ มากชิต ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
20. นายปริญญา อินทศร ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
21. ว่าท่ีร้อยตรีเจริญพล อินขัน ป.โท ช่างก่อสร้าง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
22. นางรัตนา นิชรานนท์ ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานบัญชี 
23. นางจุไรรัตน ์ ทองบัว ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
24. นางกล่ันทิพย์ ไส้เพี้ย ป.ตรี บัญช ี หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี 
25. นางรพีพนัธ ์ วารีกุล ป.ตรี บัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
26. นางชไมพร พลเพ็ชร ป.ตรี บัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
27. นางสาวนงเยาว์ กาญจนภูมิ ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานทะเบียน 
28. นางสุพรรณี เส้งวั่น ป.ตรี การตลาด  หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
29. นางสาวปรียา ทองวงศ์ ป.ตรี การตลาด หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
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ชื่อ -สกุล 
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
30. นางกุลนิษฐ์ เช้ือแหลม ป.ตรี การโรงแรม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
31. นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

32. นางวารุณี ผการัตน์ ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

33. นางสุภา ขวัญนุ้ย ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์และ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

34. นางกอบพร             ศรีทิพยราษฎร์ ป.โท สามัญสัมพันธ์ 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน 

35.นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานความร่วมมือ 
36. นางดาวใจ ฤทธิเดช ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
37. นางสาวหรรษา ชูด า ป.โท สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ 
38. นางสาวขนิษฐา ชูเชิด ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ 

39. นางสาวกุลอากร อ่ ามงคล ป.ตรี 
อาหารและ
โภชนาการ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 

40. นางดวงกมล พรหมชาติ ป.ตรี ศิลปกรรม หัวหน้างานแผนกวิชาหัตถกรรม 
41. นางสาวส าลี จินดาพล ป.ตรี บัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
42. นายนฤพล หนูทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

43. นางกัลยา ราชเล็ก ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้างานวางแผนฯเจ้าหน้าท่ี
งานวิจัยฯและจนท.งานกิจกรรมฯ 

44. นางสาววิภาวี แสงธนู ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานบุคลากร 
45. นายจเร สุทธิภักดี ป.ตรี ช่างก่อสร้าง หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
46. นางสรณี โยธารักษ์ ป.ตรี บัญช ี   

47. นางเฉลิมพร ชูศรี ป.โท สามัญสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือและผู้ช่วย
หัวหน้างาน 

48. นางสาวหทัยชนก จิตปล้ืม ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ 
หัวหน้างานวิจัยฯและเจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันฯ 

49. นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน ์ ป.โท สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

50. นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช ป.ตรี 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี หัวหน้างานการเงิน 
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พนักงานราชการ  รวม 4 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ - สกุล 
  

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1. นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน ์ ป.ตรี 
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

2. นายมีนิจ บุญแพทย์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและผู้ช่วยหัวหน้างาน 
3. นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

4. นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ ป.ตรี 
อาหารและ
โภชนาการ 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
และเจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 
ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 85 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล 
  

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายนิรุตต์ ทองเอียด ป โท ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 

2. นายกิตติ พูลแก้ว 
ป ตรี ช่างยนต์ 

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และผู้ช่วยหัวหน้างาน 

3. นายกรวิทย์ ชูวิจิตร ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
4. นายวิษณุ ขาวมาก ป ตรี เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 

5. นายบัตส่อหนี เพ็งโอ ป ตรี เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

6. นายประสิทธิ์ ทองบัว ป ตรี เทคนิคพื้นฐาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
7. นายประสิทธิ์ ปิวิถะ ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีปกครอง,เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ,

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ, 
8. นางอรทัย หนูทอง ป ตรี การตลาด เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯเจ้าหน้าท่ี

งานทวิภาคีฯ 
9. นางสาวจรินธร         แสงอุไร ป ตรี การโรงแรม เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯและผู้ช่วยหัวหน้า

งาน,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 
10. นางนิภาภรณ์ ทองมาก ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

11. นายธนวรรธน ์ ถนอมช ู ป ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานปกครอง 

12. นางรชา จันทรพงค์ 
ป ตรี 

สามัญสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนและผู้ช่วยหัวหน้า
งาน 

13. นายณัฐรัชต์ ล้ิมชูนพรัตน์ 
ป ตรี 

อิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯและเจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันฯ 
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ชื่อ - สกุล 
  

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
14. นายชโลธร           ลีลาวุฒิประเสริฐ ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ,เจ้าหน้าท่ีงานโครงการ

พิเศษฯ 

15. นายธนาวุฒ ิ วีระสิงห ์
ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ,เจ้าหน้าท่ีงานแนะ

แนวฯ 
16. นายศุภชัย ฉ้วนกล่ิน ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ 

17. นางทวิตียา จันทร์พริ้ม 
ป.โท 

สามัญสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร,เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ี
ปรึกษา,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

18. นางสาวลัดดาวรรณ  ยางทอง 
ป ตรี 

การตลาด 
เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯเจ้าหน้าท่ี
งานกิจกรรมฯ 

19. นายอภิทักษ์ ภักด ี
ป ตรี 

ช่างเช่ือมโลหะ 
เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ,เจ้าหน้าท่ี
งานอาคารฯ,เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

20. นางสาวจริยา สระศรี 
ป ตรี 

ช่างเช่ือมโลหะ 
เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ,เจ้าหน้าท่ี
งานวิจัยฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

21. Miss Sinwon P. Shimray ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

22 นายสุภัทรชัย สมพรหม 

ป ตรี 
อิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าท่ีงาน
โครงการพิเศษฯมเจ้าหน้าท่ีงานส่ือฯ,
เจ้าหน้าท่ีงานประกันและงานวิจัยฯ 

23. นางสาวภัทรสิริ       เจริญสุข ป ตรี ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าท่ีงาน
โครงการพิเศษฯมเจ้าหน้าท่ีงานส่ือฯ,
เจ้าหน้าท่ีงานประกันและงานวิจัยฯ 

24. นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น 
ป ตรี 

สามัญสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าท่ีงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

25. นางสาวรชยา บุญศิริ 
ป ตรี 

คหกรรมศาสตร์ 
เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ,เจ้าหน้าท่ีงาน
กิจกรรมฯ 

26. นางสาวปัทมาวดี   รัตนากาญจน์ 
ป ตรี 

ช่างก่อสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไปและผู้ช่วย
หัวหน้างาน,เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 

27. นางสาววรรณา เกื้อสุวรรณ 
ป ตรี อาหารและ

โภชนาการ 
เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 

28. นางสาวพีรดา พรหมยก ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 

29. นายภาคภูมิ สว่างรัตน์ 
ป ตรี 

ช่างกลโรงงาน 
เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ,เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริม
ผลิตผลฯ,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

30. นายอดิชาต ฉลาด ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

31. นายธรรมรินทร ์ เพชรชู 
ป ตรี 

ช่างยนต์ 
เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าท่ี
งานกิจกรรม 
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ชื่อ - สกุล 
  

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

32. นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ 
ป ตรี 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ,เจ้าหน้าท่ี
งานกิจกรรม 

33. MR.ALFONSO BOGUHIN JR ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

34.นายณัฐพล สินธโร 
ป ตรี 

ช่างกลโรงงาน 
เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าท่ีงานส่ือ
ฯ 

35. นายณัฐพล            หวันสู ป ตรี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ฯ,เจ้าหน้าท่ี
งานกิจกรรมฯ 

36. นายขจรวุฒิ          มณีฉาย ป ตรี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ 

37. นายอดิศร            ซ้ายขวัญ ป ตรี อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 
38. นางสาววรนาถ       แก้วด า ป ตรี 

สามัญสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ,เจ้าหน้าท่ีงาน
บริหารงานท่ัวไป,เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

39. นายอภิสิทธิ์           ชูช่วยค า ป ตรี ช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 
40. นายอดิศร              เทพอรัญ ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
41. นางสาวเบญจวรรณ ภูศักดิ์รังสฤษฎ์ ปวส. เสริมสวย เจ้าหน้าท่ีงาน 
42. นางสาวอภิญญา      เสียมไหม ป ตรี การตลาด เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าท่ีงาน

กิจกรรมฯ 
43. ว่าท่ีร้อยเอกสิทธิโชค  สถิรวณิชย์ ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
44. นางสาวอรทัย         ทองนุ่น ป ตรี ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 
45. นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย ปวส. - จนท.งานบริหารงานท่ัวไป 
46. นางสาววิภาศรี วงศ์ศราวิทย ์ ปวส. - จนท.งานบุคลากร 
47. นางสาวอัญชลี   ค าสุวรรณ ปวส. - จนท.งานพัสุและอาคารสถานท่ี 
48. นางสาวจริยา    ชนะถาวร ป.ตรี - จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
49. นางสาวนาเดีย   เบ็ญโส๊ะ ปวส. - จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
50. นายจ าลอง            ลัภกิตโร ปวส. - จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
51. นางสาวประภัสสร    จันทภาโส ปวส. - จนท.งานการเงิน 
52. นางสาวเบญจภรณ์   ทองดี ปวส. - จนท.งานบัญชี 
53. นายดาหริด           บินหมาน ปวส. - จนท. งานทะเบียน 
54. นางสาวรัศมี       ปิยะพงศ์ไพศาลกุล ปวส. - จนท.งานทะเบียน 
55. นางสาวพิชญดา      พรหมวิหาร ปวส. - จนท.งานทะเบียน 
56. ว่าท่ีร้อยตรีสังข์เกียรติ  สุขเกษม ปวส. - จนท.งานประชาสัมพันธ์ 
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ชื่อ - สกุล 
  

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
57. นายสมนึก ไชยถาวร ม.6 - ยามรักษาการณ์ 
58. นายธีระ               จันทชาติ ม.3 - ยามรักษาการณ์ 
59. นายสมคิด             บัวทอง ม.6 - ยามรักษาการณ์ 
60. นายปรีชา              ศรีวิลัย ม.6 - ยามรักษาการณ์ 
61. นายสุชาติ             แสงแก้วสุข ปวช. - นักการ 
62. นายทวีสุทธิ์           สุวรรณบุญ ปวช. - นักการ 
63. นายสกรรจ์           ขุนแก้ว ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ 
64. นายสนิท               สร้อยสังทอง ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ 
65. นางจิราภรณ์           เพ็ชรสลับศรี ปวส. - จนท.งานวางแผนงบประมาณ 
66. นางสาวลัดดาวัลณ์    วาโย ปวส. - จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

67. นางสาวจิดาภา        ตันจะโข ปวส. - 
จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ และจนท.งาน
ความร่วมมือ 

68. นางสาวกนกอร        บุญยืน ป.ตรี - 
จนท.งานประกันคุณภาพฯ และจนท.
งานวิจัยฯ 

69. นางสาวกมลชนก      ศรีแก้ว ปวส. - จนท.งานกิจกรรมฯ 
70. นางสาวนิสา           แก้วงาม ปวส. - จนท.โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
71. นางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส ป.ตรี - จนท.งานสวัสดิการพยาบาล 
72. นางสาวธนวรรณ      อุ้ยนอง ป.ตรี - จนท. งานวัดผลและประเมินผล  
73. นางสาวอรัญญา       จินดาด า ปวส. - จนท.งานวัดผลและประเมินผล  
74. นางสาวเกวลี          ศรีไชย ป.ตรี - จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
75. นางศุภกาญจน์        จันอิ่ม ปวส. - จนท. งานวิทยบริการและห้องสุมด 
76. นางจิดาภา             หนูเกตุ ป.ตรี - จนท.งานส่ือฯ และจนท.งานทวิภาคี 
77. นางสาวเอกอนงค์      แสงดี ปวส. - จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ   

78. ว่าท่ีร้อยตรีธิวัฒน ์    บุญส่ง ปวส. - จนท.งานวิทยบริการฯ (ศูนย์อินเตอร์เน็ต) 

79. นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว ปวส. - จนท.งานปกครอง 

80. นางสาวณัฐฐา          หนูเสน ปวส. - เจ้าหน้าทีงานการเงิน 

81. นางสาวอุดารัตน์       วุ่นน้อย ป.ตรี - จนท.งานวิทยบริการฯ  

82. นางพรทิพย ์  ต้นเถาว์ ม.3 - แม่บ้าน 

83. นางสาวอฑิภา   คุณาวิทยากร ปวช. - แม่บ้าน 
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ชื่อ - สกุล 
  

การศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

84. นางกฤษณา   มาลีอังศุกุล ปวช. - แม่บ้าน 

85. นางปรีดา    แก้วประกอบ ปวช. - แม่บ้าน 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา   
ปีการศึกษา 2563   

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   

รวม
ทั้งสิ้น 1,469 คน    หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2563 (ปีปัจจุบัน)  

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
รวม

ทั้งสิ้น 
  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 361 304 353 1,018 244 217 461       1,469 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 64 45 43 152 24 19 43       195 
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ ทวิภาคี 18 26 22 66 45 35 80       146 
 - สาขาวิชา/งานจักรยานยนต์ ทวิภาคี 35 16 20 71             71 
 - สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล 26 32 16 74 26 26 52       126 
 - สาขาวิชา/งานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรรม     8 8             8 
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง 41 37 61 139 57 54 111       250 
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 8 20 24 52 4 4 8       60 
 - สาขาวิชา/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 10     10               
 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง 12 13 12 37 15 8 23       60 
 - สาขาวิชา/งานโครงสร้าง 8 9 16 33 2 6 8       41 
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 ภาคเรียนที่ 2/2563 
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

รวม
ทั้งสิ้น 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
รวมทั้งสิ้น 361 304 353 1,018 244 217 461       

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ            
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 33 23 39 95 16 15 31       126 
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 21 16 11 48 18 19 37       85 
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 36 49 116 37 31 68       184 
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                       
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม ทวิภาค ี 24 17 11 52             52 
4. ประเภทวิชา คหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 8 14 21 43             43 

 - สาขาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ 22     22             22 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 
ทั้งปีการศึกษา 
(2563) 

รวม
ทั้งสิ้น 1100 คน      

 

 
 

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,100 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯระยะ
สั้น - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 

 

 

 

 
 

32 
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2564  (ปีต่อไป)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   

รวม
ทั้งสิ้น 1,979 คน    หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
รวม

ทั้งสิ้น 
  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 710 339 304 1,273 580 300 736       1,979 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 80 64 45 189 40 24 64       253 
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ ทวิภาคี 40 18 26 84 80 45 125       209 
 - สาขาวิชา/งานจักรยานยนต์ ทวิภาคี 40 35 16 91             91 
 - สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล 80 26 32 138 60 26 86       224 
 - สาขาวิชา/งานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรรม 20     20             20 
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง 80 41 37 158 40 57 97       255 
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง ทวิภาคี 40       40 4           
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าควบคุมทาง
อุตสาหกรรม         80             
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 40 8 20 68 40 2 42       110 
 - สาขาวิชา/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 10   30               
 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง 40 12 13 65 40 16 56       121 
 - สาขาวิชา/งานโครงสร้าง 40 8 9 57 20 18 38       95 
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ           37 37       37 
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ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป) รวม
ทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม  
รวมทั้งสิ้น 710 339 304 1,273 580 300 736       1,979 

            
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 40 33 23 96 40 16 56       152 
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 30 21 16 67 40 18 58       125 
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 31 36 97 40 37 77       174 
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                       
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม ทวิภาค ี 20 24 17 61 20           61 
4. ประเภทวิชา คหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 30 8 14 52             52 
 - สาขาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ 40 22   62             62 
            

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2564) 
รวม
ทั้งสิ้น 1175 คน      

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,175 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯ
ระยะสั้น - คน 2.3 

หลักสูตร 
ปชด. - 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ - 
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26 

27 

ข้อมูลผังอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. อาคาร  1  (อาคารตึกอ านวยการ) 
2. อาคาร   2 (อาคารเรียน  4  ช้ัน ) 
3. โรงงาน 1  เทคนิคพื้นฐาน 
4. โรงงาน 2  พัสดุกลาง 
5. โรงงาน  3  ช่างเช่ือม 
6. โรงงาน  4  ช่างยนต์ 
7. โรงงาน  5  ช่างยนต์เล็ก 
8. โรงงาน  6  ช่างก่อสร้าง 
9. พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย ฯ 
10. เสาธงและรูปป้ันหลวงประธาน 
11. ป้อมยาม 
12. บ้านพักผู้อ านายการ 
13. ร้านค้าสหการ 
14. อาคารวิทยบริการ 
15. ถังส่งน้ า 
16. โรงรถ 

17. บ้านพักครู 
18. บ้านพักครูช่ัวคราว 
19. บ้านพักนักการภารโรง 
20. สนามบาสเกตบอลและห้องน้ า – ห้อง

ส้วม 
21. บ้านพักครูเรือนแถว 
22. อาคาร 3 
23. บ้านพักครู  4  ช้ัน (แฟลต) 
24. อาคารเรียน4 (โรงงาน  4  ช้ัน) 

 ช่างกลโรงงาน 
 ช่างไฟฟ้า 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 หอประชุม 

25. โรงานเดินสายไฟและสนาม
วอลเลย์บอล 

26. พระวิษณุกรรมประจ าวิทยาลัย ฯ 
27. อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 
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พ้ืนท่ี  20  ไร่  - งาน  - ตารางวา 

มาตราส่วน 1: 2000 

ทิ

2

ไปสะเดา ไปสงขลา  (ถ.กาญจนวานิช ) 
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ผู้บริหารจากอดีตสู่ปัจจุบันข้อมูลงานอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

จ าแนกอาคารได้ดังนี้ 
 

1. อาคารเรียน 1 (อาคารตึกอ านวยการ) 
 
    พื้นที่ใช้สอย 

  ชั้นที่ 1    ห้องผู้อ านวยการสถานศึกษา , ห้องพยาบาล , ห้องธุรการ ประกอบด้วย 
 -  ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานการบัญชี , งานการเงิน , งานบุคลากร , งานทะเบียน , งาน
สารบรรณ , งานเอกสารการพิมพ์ , งานพัสดุ) 
 -  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , งานครูท่ีปรึกษา , 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  , งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา , งานปกครอง , งาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน) 
 -  ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , งานวัดผลและประเมินผล , งาน
วิทยบริการและห้องสมุด , งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , งานส่ือการเรียนการสอน)  

  ชั้นที่ 2   ห้องประชุมราชาวดี , ห้องประชุมประดู่อังสนา ประกอบด้วย 
 -  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (งานวางแผนและงบประมาณ, งานศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ, งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์, งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, 
งานความร่วมมือ,    งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ) 
 - งานการเงิน  , งานบัญชี 

  ชั้นที่ 3   ห้องโสตฯ , ห้องเรียนทฤษฎี , แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

2. อาคารเรียน 2 (อาคารเรียน 4 ชั้น) 
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นที่ 1 โรงอาหาร , ห้องเรียนอาหารและโภชนาการ , ห้องจ่ามงกุฎ  
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียนทฤษฏี , ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ์
 -  ชั้นที่ 3 ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องดนตรี , ห้องเรียนศิลปะ 
 -  ชั้นที่ 4 ห้องเรียนทฤษฎี 
 
3. โรงงาน 1 เทคนิคพื้นฐาน 
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียน และปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน 
 
4. โรงงาน 2 พัสดุกลาง 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
 -  ส านักงานพัสดุ 
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 5. โรงงาน 3 ช่างยนต์เล็ก 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ 
 
6. โรงงาน 4 ช่างยนต์ 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ 
 
7. โรงงาน 5 ช่างเชื่อม 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างเช่ือม 
 
8. โรงงาน 6 ช่างก่อสร้าง 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 

 9. พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัยฯ 
 10. เสาธงและรูปปั้นหลวงประธานฯ 
 11. ป้อมยาม 
 12. บ้านพักผู้อ านวยการ 
 13. อาคารอเนกประสงค์ 
  พื้นที่ใช้สอย 
  - ชั้น 1  ร้านค้าสหการ และห้อง Canteen (ร้านกาแฟ) 
  - ชั้น 2  แผนกวิชาการขายและการตลาด 
  - ชั้น 3  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  - ชั้น 4  ห้องประชุม 
 
 14. อาคารศูนย์วิทยบริการ 

 พื้นที่ใช้สอย 
  -  ชั้นล่าง ท่ีนั่งพักผ่อน ห้องพลานามัย ท่ีจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจ 
  -  ชั้นที่ 1 ห้องสมุด  
  -  ชั้นที่ 2 ห้องสมุดเทคโนโลยี และห้องส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 
  -  ชั้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา , ห้องปฏิบัติการทางอินเตอร์เน็ต ,  
 

15. ถังส่งน้ า 
16. โรงรถ 
17. บ้านพักครู 
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18. บ้านพักครูชั่วคราว 
19. บ้านพักนักการภารโรง 

 20. สนามบาสเกตบอลและห้องน้ า – ห้องส้วม 
 21. บ้านพักครูเรือนแถว 

22. อาคารเรียน 3 
       พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นล่าง  ห้องเอกสารการพิมพ์ , ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องพลานามัย , สนามตระกร้อ 
 -  ชั้นที่ 1 ห้องเรียนเย็บเส้ือผ้าสตรี, ห้องเรียนทฤษฏี, ห้องส านักงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต               แห่งประเทศไทย 
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียนทฤษฎี  
 -  ชั้นที่ 3  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนการบัญชี 
 -  ชั้นที่ 4  ห้องเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
 
23. บ้านพักครู 4 ชั้น (แฟลต) 
24. อาคารเรียน 4 (โรงงาน 4 ชั้น)        
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นที่ 1 ห้องเรียน และปฏิบัติการ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 -  ชั้นที่ 3 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  ชั้นที่ 4 หอประชุม 
 
25. โรงงานเดินสายไฟ และสนามวอลเลย์บอล 
        พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า (วิชางานติดต้ังไฟฟ้า) 
 -  สนามกีฬาวอลเลย์บอล 
 
26.  พระวิษณุกรรมประจ าวิทยาลัย ฯ 
27. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 
 พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นล่าง ลานปฏิบัติการอเนกประสงค์ 
 -  ชั้นที่ 1 ห้องเรียนและปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศาสนกิจชาย ห้องปฏิบัติการ
ศาสนากิจหญิง  ห้องพักครูผู้สอน ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง  
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียนและปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศาสนากิจชาย ห้องปฏิบัติศาสนา
กิจหญิง ห้องพักครูผู้สอน 
 -  ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการกีฬา 
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รายงานผลการค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ท่ี รายการ ได้รับโอนจัดสรร จ านวนจ่ายจริง คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร     
  - ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้าง

ประจ า,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่า
วิทยฐานะ) 

27,522,849.68 27,522,849.68 0.00 100 

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,122,240.00 1,122,240.00 0.00 100 

  - ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 43,600.00 32,400.00 11,200.00 74.31 

2 งบด าเนินงาน      
 2.1 งบประมาณ ปวช.     
       - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
791,700.00 791,699.32 0.68 99.99 

       - ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 600,000.00 0.00 100 
       - เงินเหลือจ่ายจาก สอศ.เป็นค่า

สาธารณูปโภค 
100,000.00 100,000.00 00 100 

       - ค่าเช่าทรัพย์สิน 138,700.00 138,635.00 65 99.95 
 2.2 งบประมาณ ปวส.     
       - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
1,605,900.00 1,605,899.43 0.57 99.99 

 2.4 งบประมาณระยะสั้น     
     - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
694,000.00 693,999.71 0.29 99.99 

3 งบลงทุน     
 ครุภัณฑ์     
    - ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

และวัสดุมวลรวม 
1,639,000.00 1,639,000.00 0.00 100 
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ท่ี รายการ โอนจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือสุทธ ิ คิดเป็นร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

    - ชุดปฏิบัติการทดสอบงานดิน 495,000.00 495,000.00 0.00 100 
4 งบเงินอุดหนุน     
 4.1 โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ปี 
    

  - ค่าจัดการเรียนการสอน  8,127,850.00 8,127,850.00 0.00 100 

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 588,570.00 447,120.00 141,450.00 75.96 
  - ค่าหนังสือเรียน  2,559,000.00 2,558,999.80 0.20 99.99 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 1,124,100.00 1,001,700.00 122,400.00 89.11 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1,215,525.00 1,215,524.01 0.99 99.99 

 4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
สายอาชีพ 

350,340.00 350,340.00 0.00 100 

 4.3 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 30,000.00 30,000.00 0.00 100 
 4.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ

พัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

225,000.00 224,990.00 10.00 99.99 

5 งบรายจ่ายอื่น     
 5.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
24,000.00 24,000.00 0.00 100 

 5.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

105,000.00 104,710.00 290.00 99.72 

 5.3 โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) 

300,000.00 299,990.00 10.00 99.9 

 5.4 โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

59,300.00 59,300.00 0.00 100 

 5.5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษา 

189,600.00 189,600.00 0.00 100 

 5.6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียน 

117,600.00 117,600.00 0.00 100 

 



44 

ท่ี รายการ โอนจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือสุทธ ิ คิดเป็นร้อย
ละของการ
เบิกจ่าย 

 5.7 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า 

150,000.00 147,500.00 2,500.00 98.33 

 5.8 โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพ
ตามแนวพระราชด าริ 

35,000.00 35,000.00 0.00 100 

 5.9 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000.00 20,000.00 0.00 100 
 5.10 โครงการยกระดับการจัดการ

อาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน
อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

50,000.00 50,000.00 0.00 100 

6 เงินรายได้สถานศึกษา 16,138,846.00 8,332,223.60 7,806,622.40 51.63 
 รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 66,162,720.68 58,078,169.75 8,084,550.13 87.78 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขางานยานยนต์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนยำนยนต์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำงำนจักรยำนยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำ
ต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส์ 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

สาขางานโครงสร้าง 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ สำขำงำนโครงสร้ำง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด 

สาขางานการตลาด 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำกำรตลำด สำขำงำนกำรตลำด จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 105 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   105 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 

สาขางานการบัญช ี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำงำนกำรบัญชี จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

สาขางานการโรงแรม 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

ท่องเท่ียว สำขำวิชำกำรโรงแรม สำขำงำนกำรโรงแรม จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริม หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 104 หน่วยกิต ดังโครงกำรสร้ำงต่อไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  11 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

สาขางานก่อสร้าง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 
104 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ 

สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ 
คหกรรมศำสตร์ สำขำงำนธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่น้อยกว่ำ 
103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่น้อยกว่ำ 
103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

สาขางานเคร่ืองมือกล 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำงำนเครื่องมือกล จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

     รวม  ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำ ช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำงๆไม่
น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิตและเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

      รวม ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขางานอาหารและโภชนาการ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ

อำหำรและโภชนำกำร สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 

  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์   ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ   ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต  
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต    
  2.2 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มสมมรรถนะวิชำชีพเลือก  ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต  
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ช่ัวโมง/12 ช่ัวโมง) 
 

     รวม  ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 
85 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 13 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ม.6) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง(ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อย
กว่ำ 102 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 13 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
 5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ปวช.) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ม.6) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  

 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
 
     รวม   ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขางานการบัญชี (ปวช.) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขางานการบัญชี (ม.6) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่ำ 99 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ม.6) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่
น้อยกว่ำ 101 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  

สาขางานเคร่ืองมือกล (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต สำขำงำนเครื่องมือกล (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ DVT 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ DVT ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 85 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ สำขำงำนเทคโนโลยีงำนเช่ือมโครงสร้ำงโลหะ (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล 

สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวช.) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล 

สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/

บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยธุรกิจดิจิทัล สำขำงำนธุรกิจดิจิทัล (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   13 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ปวช.) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (ปวช.) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (ม.6) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 102 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 5. รายวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   19 หน่วยกิต 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำงำนไฟฟ้ำกำรควบคุมทำงอุตสำหกรรม (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 86 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   86 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือกลอิเล็กทรอนิกส ์

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือกลอิเล็กทรอนิกส ์

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม (DVT) 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงพุทธศักรำช 2563 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

สำขำวิชำเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม (DVT) ต้องศึกษำรำยวิชำในหมวด
วิชำต่ำงๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่ำ 83 หน่วยกิตดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
  1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน   ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก   ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ   ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
      รวม  ไม่น้อยกว่า   83 หน่วยกิต 
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รายช่ือสถานประกอบการ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์   ระดับ ช้ัน ปวช.2/7-8 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายอณาจักร รักขพันธ์ บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาคลองแงะ 

139-149 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 090-4950067 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 2 นายณัฐวุฒิ บุญแสนแก้ว 

3 นายเอกชัย แล่ล่า บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาหาดใหญ่ใน 

1261 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 090-4950030 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 4 นายศรายุทธ แก้วเรืองศร ี

5 
นายณัฐพล ปานซ้าย 

บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาตลาดกรีนเวย์ 

139/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร - 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

6 นายธีระพงษ์ อ่อนมาก บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาบ้านพรุ 

572/5-6-7  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 098-0357029 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 7 นายรัฐพงษ์ ชารีวรรณ 

8 นายภาคภูมิ ทองศร ี บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาศรีภูวนารถ 

270 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 090-4950030 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 9 นายวีระชัย ไวยกูล 

10 นายเสกสรร อินทร์ศวร บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาศุภสารรังสรรค ์

262/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-4950030 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 11 นายธนภัทร ธรรมรังศร ี

12 นายประภัสร ์ มณีนิตย์ 
สินเรซซิ่ง หาดใหญ่ 

65 ถ.ศรีภูวนารถใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 086-9540637 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 13 นายจิรวุธ รักเกื้อ 

14 
นายอนุวัต หมัดยุสะ บ.มอเตอร์บิสสิเนส 69/16 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร 083-1857401 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

15 
นายนิติภูมิ การะวรรณ ร้านชาคร การช่าง 

389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 081-

3286966 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

16 
นายทัศชัย  เจริญบุญ 

บจก.สงวนพาณิชย์เอวี 
จ ากัด 

801 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 074-262815 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

17 
นายกัณฑ์อเนก เลี่ยสุวรรณ ร้านสินมอเตอร์ 

1007 ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 098-6740291 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์   ระดับ ชั้น ปวช.2/5-6 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 
1 นายฮากิม สาและ 

อู่สวย เซอร์วิส 

34 ถ.โชคสมาน 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

8 ก.ค.-6 พ.ย.63 2 นายเดชาวิชญ์ อ่อนจุติ จ.สงขลา โทร 087-2859282 

3 นายทรงวุฒิ คงศริ ิ  

4 นายเกียรติศักด์ิ บุญตีบ 
อู่สาครมงคล เซอร์วิส 502 ถ.สาครมงคล2 ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 094-3950457 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 5 นายกามาน มะมิง 

6 นายนิรัต รอดดวง อู่ช่างวิทย์ 
70/51 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 089-6598694 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

7 นายมูฮัมหมัดอัซมี อับดุลสอมะ 

พี เอส การาจ 
482 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 

081-0975018 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

8 นายธีรยุทธ เจนนัดที 

9 นายดานียา เจ๊ะแม 

10 นายกิตติธัช สุวรรณนคร 

บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์ 289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.
บางกล่ า จ.สงขลา โทร  074820777, 

074-457710-4 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

11 นายเบญจพล ทาจุมปู 

12 นายณฐาพันธ์ ใจใหญ ่

13 นายสรสิช เวทายันต์ 
อู่เอ็ม.ที การาจ 

90 ม.3 ซ.3เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 084-9956759 

8 ก.ค.-6 พ.ย.63 
14 นายภูรีทัศน์ ลือชา 

15 นายธนพล หมัดอะด้ัม บริษัท ก.ชัยแสง เทรดด้ิง
จ ากัด 

133 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร 089-9798013 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 16 นายธนเวช ด านวล 

17 นายธนายุทธ เณรุด เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์
เซอร์วิส 

501 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5  ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร086-9626377 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 18 นายวรวัฒน์ สารฤทธ์ิ 

19 นายธรรมสรณ์ เกตุสกุล 
เยลโล่เซอร์วิส หาดใหญ่ 98 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บาง

กล่ า จ.สงขลา โทร 087-8818810 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 20 นายศิริพงศ ์ ศรีจันทรง์าม 

21 
นายนวพันธ์ 

ณ พัทลุง 
บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ 

108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-262220-7 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

22 นายอนุวัตร มณ ี
ร้านบอล อู่ช่างเอก 116/10 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง 

อ.บางกล่ า จ.สงขลา โทร 095-5699745 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 23 นายอมรเทพ ทองชุมนุม 

24 
นายธนาวัฒน์ เสนชู บ.แดงออโต้การาจ จ ากัด 

8/2 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่         
จ.สงขลา โทร 089-8768667 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 

25 นายณฐกร ปานรักษ์ บจก. 3พี เซอร์วิสแอนด์
บอด้ีคาร์ 

90/13 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา โทร 074-216399 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 26 นายสัตกาน กองลุน 

27 นายจิระศักด์ิ บัวนาค 
หจก.มาเรีย การยาง 

839 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร 080-7149814 8 ก.ค.-6 พ.ย.63 28 นายไฟรุส เหตุเหล๊าะ 



79 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ช้ัน ปวช.3 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวธีรกานต์ ทองศร ี
โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ 

186 ถ.นิพัทธ์อุทิศ3  ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ สงขลา 90110  โทร: 074 355 

700 
8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

2 นางสาวณัฐกุล ปลื้มใจ 

3 นางสาวศศิประภา ชัดเจน 

โรงแรมหรรษา เจ.บี 
99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร 074-234301-16 
8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

4 นางสาวศิรินทรา พรหมประดิษฐ ์

5 นายวุฒิชัย ขอวิวัฒน์ 

6 นางสาวอาริษา นกแก้ว 

7 นางสาวดวงฤทัย สั่นสท้าน โรงแรมอาโลฮา 
120 122-124 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 1 ต าบล 
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110  
โทรศัพท์: 074 235 999 

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

8 นางสาวศิริวรรณ พรหมมา 

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ 
74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-355355 

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 
9 นายวิศิษฐ์ อินอุทัย 

10 นางสาวประภัทสร สาราบรรณ ์
โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์

โฮเต็ล ต าบล คอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ สงขลา 
90110  โทรศัพท์: 074 555 599 

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวกรรณิกา รัตน์แก้วช่วย 

โรงแรมหรรษา เจ.บี 
99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร 074-234301-16 
8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

2 นางสาวธิดารัตน์ ค าศรี 

3 นางสาวเนจิมา เส็นยีหีม 

4 นางสาวปภิญญา รัตนโสม 

5 นางสาวเอื้อมดาว สังคะโน 

6 นางสาวทิพย์นภา คังคะสุวรรณ 

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ 

74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-355355 

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

7 นางสาวปารีณา ทองปักต์ 

8 นางสาวปิยธิดา แก้วขวัญทอง 

9 นางสาวภัทราภรณ์ ชูชาติ 

10 นางสาวเสาวลักษณ์ กรอบเพ็ชร 

11 นายชนกันต์ แก้วผอม 

12 นางสาวธิดารัตน์ หนูปลอด 

โรงแรมครสิตัล หาดใหญ ่
327 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร  

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

13 นางสาวมัฐรีญา รัตนพันธ ์

14 นางสาวสุธิดา ซุ่นยะโม 

15 นางสาวสุภัสรา เรืองรติ 

16 นางสาวพณิศรา เสนาจิตต์ 

โรงแรมนิวซีซัน โฮเต็ล 
106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 091-0490978 

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

17 นางสาวมัลลิตา แซ่ล้ิม 

18 นางสาววิรัญญา แก้วเดิม 

19 

นางสาวจุฑารัตน์ ร่มเกตุ 

โรงแรมหาดใหญ่รามา 

95 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทร 074-262500 

8 ก.ค.-22 ต.ค.63 

20 
นายพงศธร ส าราญ 

โรงแรมสีลมบูทิค 
33 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 6 อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 โทร074-253181 8 ก.ค.-22 ต.ค.63 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ระดับ ช้ัน ปวส.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายกาญจน อรุโณทัย 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด 

(มหาชน) 
87/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-210008-18 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 2 นายอัษฎาวุธ เนสะแหละ 

3 นายอาทร อิสระ 

4 
นายวรานนท์ ดาเระ 

บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์ 
เอเซีย จ ากัด 

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 
074-300981-5 FAX 074-300980 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

5 นายอนุชิต หง๊ะฝา 

6 
นายณัฐพล ช่วยด ี

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 0-
7447-129 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

7 
นายภาณุพงศ์ จันทร์เจริญ 

8 นายธนัญชัย พุ่มพุฒ 

บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90230 โทร  074-471471   

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
9 นายวิศรุต พรหมรักษ ์

10 นายสิทธิพงค์ แก้วจุลกาญจน์ 

11 นายอภิสิทธิ์ สกูลหรัง 

12 นายชาญชัย ดวงจักร์ บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็น
เนอร์จี จ ากัด 

508/1 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควน
ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

074-502288 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

13 นายรวิพล ถิ่นกาญจน ์

14 นายสราวุธ คชสิงห์ 

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์
หาดใหญ่ จ ากัด มหาชน 

4/2 ม.3 ถ.เอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นา
หม่อม จ.สงขลา 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

15 นายอธิป จามิคุณ 

16 นายชนาทร ชูจินดา 

17 นายอารีฟีน พิทยาภินันท์ 

18 นายนรุตม์ชัย ฉิ่นฉิ้ว 

19 นายอนวัช โปติล่ะ 

20 นายณรงค์ฤทธิ์ มีสุธา 
บริษัท ถิระอิเลคทริค จ ากัด ม.8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 8 ก.ค-22 ต.ค 63 

21 นายอนันต์ ฐิติธ ารงทรัพย์ 

22 นายเขตรัฐ พึ่งพินิจ 
หจก.บ ารุงรักษ์เทคนิคและ

เครื่องชัง่ 

6 ถ.เทียนจ่อสงเคราะห3์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร 074-

248276-8 FAX 074-246248-9 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 23 นายฆอชาลี โต๊ะหีม 

24 นายสิทธิศักย์ หนูจิตต์ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ระดับ ช้ัน ปวส.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายดุสิต ภิกขุวาโย 
บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ

ริเคท จ ากัด 

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-7443-

9812-3, 0-7421-0962 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

2 นายฟูอาร์ท แมงทอง 

3 
นายประ
วิทย ์

ศรีสุวรรโณ 

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 0-
7447-129 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
4 นายภาคภูมิ ค าศรี 

5 นายวโรดม พิมโคตร 

6 นายศักดา สุวรรณโณ 

7 นายสุรศักดิ์ สุขศิริ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ระดับ ช้ัน ปวส.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายนนทวัฒน์ สุวรรณชาตร ี บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90230 โทร  074-471471   

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
2 นายสิทธิชัย แซ่ลิ่ม 

3 นายเขมทัต จันทรจุฬา 
บริษัทวิษณุเอ็นจิเนียริ่ง 

175/8  หมู่ 5 ต าบลนาหม่อม อ าเภอนา
หม่อม  จังหวัดสงขลา  90310 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
4 นายชนกนันท์ ณรงคร์ัตน์ 

5 นายพงศ์พิพัฒน์ นุ่นทองหอม 
บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
ริเคท จ ากัด 

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-

7443-9812-3, 0-7421-0962 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

6 นายวงศธร ชัยแก้ว 
หจก.ทวีวัฒนาการช่าง 

1010 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลควน
ลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

90110 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

7 นายณัฐกานต์ จันทภาโส 

8 นายวรวุทธ์ิ ขุนจิตร์ 
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด 

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 0-
7447-129 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
9 นายนิติพงษ์ นัครามนตรี 

10 นายกิดากร พุทธวงศ์ 
บริษัทเอส วี เอส แมคคานิ
คัล แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด 

225 ม.4 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110  

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

11 นายเมธิชัย จันทร์ช่วยนา 
บริษัท วี เค เอ็นจิเนียริ่ง 

18/1 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่.  
จังหวัด สงขลา. รหัสไปรษณีย์ 90250. 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
12 นายสมคิด เกตุอักษร 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์  ระดับ ชั้น ปวส.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายชยานนท์ บุญช่วย อู่ปางบางกล่ า 
52/1 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.

สงขลา โทร. 086-2851236 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

2 นายศรันย์ วัฒนสุวรรณ อู่หมูบริการ 
222/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 089-7333577  
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

3 นายณัฐพงศ์ การันสันติ 
เกาะหมี คาร์เซ็นเตอร์ 

153/9 ม.11 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

090-2303535 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

4 นายไพศาล สุวรรณมณ ี

5 นายดลยา เจะมะ 
อริยะมอเตอร์จ ากัด สาขา

ถนนราษฏร์ยินดี 

104/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 087-2921118 

fax 074-357595 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

6 นายวงศธร เก้ือมา 
อริยะมอเตอร์จ ากัด สาขา

ลพบุรีราเมศวร ์
303 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 074-457793-6 Fax. 074-457797 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

7 นายจตุพร สุวรรณโส ร้าน ต.ฝาสูบ   8 ก.ค-22 ต.ค 63 

8 นายเกียรติศักด์ิ โลหะประเสริฐ หจก.นวประภาคาร์เพ้นท์ 
12/21 ม.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 090-2523848 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

9 นายวีระวัฒน์ ทองทวี บ.อริยะอีควิปเม้นท์ จ ากัด โทร 089-2007095 8 ก.ค-22 ต.ค 63 

10 นายภานุเดช เณรุด 
ร้านนิพล ผ้าเบรค 

80 ซ.30 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  โทร 081-9632189, 

074-252357 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

11 นายวีระยุทธ์ สายแก้ว 

12 นายกรกท สุวรรณศร ี
หจก.ป้อออโต้เซ็นเตอร์ 

1/17 ซ.20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-255200 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
13 นายนิพัด สุขสวัสด์ิ 

14 นายทศพล สงแสง ร้านอู่ช่างไมค ์
101 ถนนบ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 080-8614759 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

15 นายธนภัทร แสงแก้ว ร้านอู่ปัญญาการช่าง 
16 ซ.ประชารักษ์อุทิศ ถ.คลองยาใต้ ต.

บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร 081-5999976 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

16 นายธนวิชญ์ สีฉิม 
บ.สยามนิสสันปัตตานี

(2000)จ ากัด 

800 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-230444 

fax.074-233133 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

17 นายพงศ์มนัท สุวรรณเรืองศร ี
บ. ส พลรัตน์ออโต้เวิล์ด

พาร์ท จ ากัด 
109 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร 074-414441-2 fax.074-414440 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 18 นายทวีชัย พลับนิล 

19 นายกัมปนาท จันชูโต 

20 นายจิตินันท์ กองทุน บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
14/19 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 074-365555 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

21 นายภูวเนตร ทองเหลือง ร้านช่างทุ่มโมดิฟาย 
503/31 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 

โทร 087-8367741 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 



85 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์  ระดับ ช้ัน ปวส.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

22 นายกิตติศักด์ิ ไชยงาม อู่ ธนพรเซอร์วิส 
49 ม.11 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.
สงขลา 90220 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

23 นายธวัชชัย หนูขวัญ หจก.ปิยพัฒน์ออโต้เซอร์วิส 
454 ม.2 ถ.บางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 097-4916363 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

24 นายศุภวิชญ์  ธ สุนทรเจริญ 
ร้าน ช เทอร์โบ 

16/4 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.
สงขลา โทร 081-5995278 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
25 นายเฉลิมวงศ์ เปียฉิม 

26 นายนพดล สวนไชย ร้านอู่อบ เซอร์วิส 
47 ม.1 ถ.ท่าเคียน ต.ควนลัง อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 080-7070605 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

27 นายภาณุพงษ์ เจนนัดที 

ร้านอู่ช่างเอกหาดใหญ่ 
123/4 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.

สงขลา โทร 089-2955670 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 28 นายไกรวิทย์ ด าแป้น 

29 นายสุปกิจ อาสา 

30 นายฐาปกรณ์ มีรุ่งเรือง 
บ.หาดทิพย์จ ากัด (มหาชน) 

87/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-210008-

18 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

31 นายธนวัฒน์ เอียดปู 

32 นายชัยนันท์ ศิริชัย 
บ.พี วี เค มอเตอร์จ ากัด 

9 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-

552337-40 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

33 นายก าพล แก้วบุญ 

34 นายธีรดนย์ อนุราช อู่ฮอนด้าออโต้หาดใหญ่ 
86/103 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซ.9 อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-366508 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

35 นายสิงหา บัวทอง 
อู่ มิตซูออโต้เซอร์วิส 

29 ซ.22 ถ.กาญจนวนิชย์  ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 081-

7983591 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

36 นายพงศธร จันทรังศร ี
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์ งานจักรยานยนต์   ระดับ ช้ัน ปวช.3/7-8 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายอนุพงศ์ ชูทวี 
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์ 
(สาขาหาดใหญ่ใน) 

758 ถนนราษฏร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074259555 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

2 นายธนพฤฒ สุวรรณรัตน์ 
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์ 
(สาขา30เมตร) 

3 นายยูโร ไชยบุบผา 
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์ 
(ส านักงานใหญ่) 

4 นายสนธยา จันทสุวรรณ 
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์ 
(สาขาคลองแงะ) 

5 นายวิษณุ ค ารินทร ์
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์ 
(สาขาบ้านพรุ) 

6 นายธันยพัฒน์ แซ่อึ้ง หจก.สยามชัยกลการ 
417/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-234898 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

7 นายจิรนัย จุลจินดา 
เอ.อี.โอ มอเตอร์สปอร์ต 

96 ซ.5 เพชรเกาม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 089-8704400 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
8 นายณัฐพล สุทธิโชติ 

9 นายนราธร แก้วอนันต์ 
ป.เฉลิม มอ'ไซค์ 

353 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร089-7366401 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
10 นายนภาชัย หมั่นดี 

11 นายวรพิชชา สุวรรณะ 
บ.พิธานพาณิชย์ (สาขาสาม
แยกหูแร่) 

103/6 ม.3 ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 088-3981414 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

12 นายสรายุทธ สายทอง Namez service   8 ก.ค-22 ต.ค 63 

13 นายไซนุซดีน กรมเมือง 
ร้านชาคร การช่าง 

389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 

081-3286966 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

14 นายศักรินทร์ รักไชย 

15 นายวีรภัทร มิ่งมณี 
อริยะมอเตอร์จ ากัด สาขารัต
ภูมิ 

37/1 หมู่ที่1 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา  

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

16 
นายธนวุฒิ ตาหลวง 

สองล้อพอเพียง By ช่างโอ๊ต 
เซอร์วิส 

52/1 ม.10 ถ.จันทสุวรรณ ต.คูหาใต้ อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา 90140 โทร 063-
7825958 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

17 นายพชร มีภพ บ.พิธานพาณิชย์ สาขาคลอง
เรียน 

1322 ถ.คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-4950030 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
18 นายภราดร ทวีขวัญ 

19 นายธนทัต ราหุล ร้านช่างเทนเซอร์วิส 
227 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-4664195 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

20 นายกันตภณ ล าสุณีกาญ ร้านชาคร การช่าง 
389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 
081-3286966 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

21 นายณัฐดนัย ขาวมาก 
มอเตอร์เซลล์จ ากัด สาขา
พลพิชัย 

69/16 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 083-1857401 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 



87 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาทวิภาคี  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์ งานยานยนต์   ระดับ ช้ัน ปวช.3/5-6 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายปกรณ์ ทิพย์รองพล 
หาดใหญ่คาร์แอนด์เซอร์วิส 

17/1 ซอย 26 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 094-4249282 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

2 นายชาญณรงค ์ แก้วประดับเพชร 

3 นายกีรติ สินชู 
อู่ปุ้ย ออโต้เซอร์วิส 

98 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 084-7478099 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
4 นายธนาวุฒิ แก้วไฟ 

5 นายจิรภัทร ประสมพงค ์
บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 

รถยนต์โตโยต้า 
456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

6 นายกิตติศักด์ิ จันทร์อุทัย 

7 นายภาณุพงค์ พรหมอินทร์ อู่ไพโรจน์ จ ากัด 
1 ถ.ชุมแสง2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-4665288 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

8 นายชินวัตร ยอดแก้ว 

บ.พี.วี.เค มอเตอร์ จ ากัด 
9 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.

หาดใหญ่  
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

9 นยณัฐพงค์ ชูเพ็ง 

10 นายทัชชัย ทวนทอง อู่ณรงค ์สุกใส 
44 เขต1 ถ.สันติวิถี1 ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่  จ. สงขลา โทร 081-5990359 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

11 นายฐิติกร จันตุลา บ.วิริยะอิควิปเม้นท์ จ ากัด 
1023 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 02-7307111 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

12 นางสากาญจนา ขุนสดับ 
อู่ธนสารการช่าง 

222 ซ.2คลองเรียน ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 
13 นายวงศธร วุฒิประเสริฐ 

14 นายสุธี อวภาค บ.สแกนเนียสยาม จ ากัด 
168 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร074-457576 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

15 นายพัสกร ชูแก้ว ร้านโหน่งออโต้ เซอร์วิส 
31/17 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-231765 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

16 นายฮัจญ์ชัน ลิ้นทอง บ.จ วินิต จ ากัด 
1451 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-
552-268 

8 ก.ค-22 ต.ค 63 

17 นายธนาวุฒิ หมัดสี บ.โตโยต้าสงขลา ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด 

1487 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
8 ก.ค-22 ต.ค 63 

18 นายอนุภัทร เรืองศร ี โทร 074-4422040-5 

19 นายบัณทิต แก้วรุ่งเรือง 
บจก.อู่ซิต้ีคาร์เซอร์วิส 

24/3 ม.3 ซ.วังรุ่งรักษ์ ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่  8 ก.ค-22 ต.ค 63 

20 นายสุรศักด์ิ บุญธรรม  จ.สงขลา โทร 074-552312-3 



88 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์   ระดับ ช้ัน ปวช.2/7-8 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 
นายอณาจักร รักขพันธ์ 

บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาคลองแงะ 

139-149 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 090-4950067 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 

2 
นายณัฐวุฒิ บุญแสนแก้ว ร้านโชคดีการช่าง 67 ถ.กาญจนวนิช ต.ปาดัง อ.สะเดา จ.

สงขลา  
30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 

3 นายเอกชัย แล่ล่า บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาหาดใหญ่ใน 

1261 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 090-4950030 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 4 นายศรายุทธ แก้วเรืองศร ี

5 
นายณัฐพล ปานซ้าย บ.พิบูลยานยนต์ 

4/4 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 

6 นายธีระพงษ์ อ่อนมาก บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาบ้านพรุ 

572/5-6-7  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 098-

0357029 
30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 7 นายรัฐพงษ์ ชารีวรรณ 

8 นายภาคภูมิ ทองศร ี บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาศรีภูวนารถ 

270 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 090-4950030 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 9 นายวีระชัย ไวยกูล 

10 นายเสกสรร อินทร์ศวร บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขาศุภสารรังสรรค ์

262/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-4950030 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 11 นายธนภัทร ธรรมรังศร ี

12 นายประภัสร ์ มณีนิตย์ 
ชาครการช่าง (บางแฟบ) 

389/9 ถ.ยางนา ม.2 ต.ควนลัง อ0
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 13 นายจิรวุธ รักเกื้อ 

14 
นายอนุวัต หมัดยุสะ บ.มอเตอร์บิสสิเนส 69/16 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร 083-1857401 
30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 

15 
นายนิติภูมิ การะวรรณ ร้านชาคร การช่าง 

389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 

081-3286966 
30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 

16 
นายทัศชัย  เจริญบุญ 

บจก.สงวนพาณิชย์เอวี 
จ ากัด 

801 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 074-262815 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 

17 
นายกัณฑ์อเนก เลี่ยมสุวรรณ ร้านสินมอเตอร์ 

1007 ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 098-6740291 

30 พ.ย.63-        
26 มี.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์   ระดับ ชั้น ปวช.2/5-6 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 
1 นายฮากิม สาและ 

อู่สวย เซอร์วิส 

34 ถ.โชคสมาน 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 2 นายเดชาวิชญ์ อ่อนจุติ จ.สงขลา โทร 087-2859282 

3 นายทรงวุฒิ คงศริ ิ   

4 นายเกียรติศักด์ิ บุญตีบ 
บ.หาดใหญ่มอเตอร์จ ากัด 

ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา  30 พ.ย.63 -       

26 มี.ค. 64 

5 นายณฐกร ปานรักษ์ 

6 นายกามาน มะมิง 

7 
นายนิรัต รอดดวง อู่ช่างวิทย์ 

70/51 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-6598694 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

8 นายมูฮัมหมัดอัซมี อับดุลสอมะ 
อู่เชษฐ์ เซอร์วิส 27 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา  
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 9 นายดานียา เจ๊ะแม 

10 
นายธีรยุทธ เจนนัดที ร้านช่างธร ฮอนด้า 

8/1 ถ.บ้านในไร่-ควนจง ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

11 นายกิตติธัช สุวรรณนคร 

บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์ 289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.
บางกล่ า จ.สงขลา โทร  074820777, 

074-457710-4 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

12 นายเบญจพล ทาจุมปู 

13 นายณฐาพันธ์ ใจใหญ ่

14 นายสรสิช เวทายันต์ 
อู่เอ็ม.ที การาจ 

90 ม.3 ซ.3เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 084-9956759 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 15 นายภูรีทัศน์ ลือชา 

16 นายธนพล หมัดอะด้ัม บริษัท ก.ชัยแสง เทรดด้ิง
จ ากัด 

133 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร 089-9798013 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 17 นายธนเวช ด านวล 

18 นายธนายุทธ เณรุด เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์
เซอร์วิส 

501 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5  ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร086-9626377 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 19 นายวรวัฒน์ สารฤทธ์ิ 

20 นายธรรมสรณ์ เกตุสกุล 
เยลโล่เซอร์วิส หาดใหญ่ 98 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บาง

กล่ า จ.สงขลา โทร 087-8818810 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 21 นายศิริพงศ ์ ศรีจันทรง์าม 

22 
นายนวพันธ์ 

ณ พัทลุง 
บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ 

108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-262220-7 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

23 นายอนุวัตร มณ ี อู่ช่างเจมส ์บางกล่ า 
42/4 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร 074-2622207 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

24 
นายอมรเทพ ทองชุมนุม อู่นิยมการช่าง 

170/2 ม.5 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

25 นายสัตกาน กองลุน อู่ช่างปาบ เซอร์วิส 
87/1 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

26 นายจิระศักด์ิ บัวนาค 
หจก.มาเรีย การยาง 

839 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 080-

7149814 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 27 นายไฟรุส เหตุเหล๊าะ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 
สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวกรรณิกา รัตน์แก้วช่วย 

โรงแรมหรรษา เจ.บี 
99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร 074-234301-16 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

2 นางสาวธิดารัตน์ ค าศร ี

3 นางสาวเนจิมา เส็นยีหีม 

4 นางสาวปภิญญา รัตนโสม 

5 นางสาวเอ้ือมดาว สังคะโน 

6 นางสาวเสาวลักษณ์ กรอบเพ็ชร 

7 นายชนกันต์ แก้วผอม 

8 นางสาวทิพย์นภา คังคะสุวรรณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ 

74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-355355 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 9 นางสาวภัทราภรณ ์ ชูชาติ 

10 นางสาวธิดารัตน์ หนูปลอด 

โรงแรมครสิตัล หาดใหญ ่
327 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร  
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

11 นางสาวปารีณา ทองปักต์ 

12 นางสาวมัฐรีญา รัตนพันธ์ 

13 นางสาวสุธิดา ซุ่นยะโม 

14 

นางสาวสุภัสรา เรืองรติ 
โรงแรมพีเอส ศรีภโูฮเต็ล 

1 ม.1 ซ.พีเอส ศรีภู ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 074-555888 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

15 นางสาวพณิศรา เสนาจิตต์ 

โรงแรมพีเอส ทุ่งเสาโฮเต็ล 
ถ.จันทร์นิเวศน์ 3 ซอย 2  ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-364397 30 พ.ย.63 -       

26 มี.ค. 64 

16 นางสาวปิยธิดา แก้วขวัญทอง 

17 นางสาวมัลลิตา แซ่ลิ้ม 

18 
นายพงศธร ส าราญ 

โรงแรมสีลมบูทิค 

33 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 6  ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 074-253181 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายธีธัช มาเล็ก 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด 

(มหาชน) 
87/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-210008-18 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 2 นายวุฒิศักด์ิ โต๊ะเอียด 

3 นายทศพล สายทอง 

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล
(ไทยแลนด์)จ ากัด 

188 ม.5 ถ.กายจนวนิช ต.ส านักขาม อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 074-410000 ต่อ 

200,119 , 098-6702183 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

4 นายภิญโญ หลักรอด 

5 นายศักรินทร์ สันเส็น 

6 นายอภิสร ไชยนนท์ 

7 นายภูริวัตร์ กลอนเสนาะ 
บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์ 

เอเซีย จ ากัด 

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 
074-300981-5 FAX 074-300980 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 8 นายวรวุฒิ ห้วยลึก 

9 นายปฐมพงษ์ วงศ์ประเสริฐ 

10 นายณัฐนันท์ เพ่งสู 
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด 

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

90250 โทร 0-7447-1480  
แฟกซ์ 0-7447-129 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

11 
นายอดิศร ไพเมือง 

12 นายธีรพัฒน์ วิสะพันธ์ 
บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90230 โทร  074-471471   

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 13 นายชเยศ สุขสวัสด์ิ 

14 นายปฏิภาณ รัตนโกสม 

15 นายศรัณย์ เทพทวี 
บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็น

เนอร์จี จ ากัด 

508/1 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควน
ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

074-502288 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 16 นายนภสินธ์ุ พรมสวัสด์ิ 

17 นายภาณุวัฒน์ ทิพย์กองลาศ 

18 นายธีระยุทธ แก้วพิบูลย์ 
บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์
หาดใหญ่ จ ากัด มหาชน 

4/2 ม.3 ถ.เอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นา
หม่อม จ.สงขลา 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 19 นายกฤษฏา แซ่ว่อง 

20 นายณรงค์ชัย ศรีวิลัย 

21 นายคุณาวุธ เข่ือนงูเหลือม 

หจก.ส.สวิตบอร์ดการไฟฟ้า 
31/22, ถนนราษฎร์ยินดี, ต าบลหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 22 นายธนดล อิสโร 

23 นายธนวินท์ ปิ่นแก้ว 

24 นายณัฐพล ชัยรัตน์ 
บริษัท ถิระอิเลคทริค จ ากัด ม.8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 25 นายธนวัฒน์ ชูไทย 

26 นายวีรภาพ ปานแก้ว 
หจก.บ ารุงรักษ์เทคนิคและ

เครื่องชัง่ 

6 ถ.เทียนจ่อสงเคราะห3์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร 074-

248276-8 FAX 074-246248-9 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 27 นายกิตติ จันทสะเร 

28 นายกันตชาติ ผ่องสุวรรณ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชือ่มโครงสร้างโลหะ  ระดับ ชั้น ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 
นายชา
ณรงค์ 

คงแป้น บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
ริเคท จ ากัด 

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-7443-
9812-3, 0-7421-0962 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

3 นายณัฐพล อินทรัตน์ 
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด 

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 0-
7447-129 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 4 นายอาร

เบีย 
รหัส 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายจารุพงศ ์ ชัยยัง บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90230 โทร  074-471471   

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 2 นายปิยราช ศรีเฉลิม 

3 นายธีรศักด์ิ ไชยภูมิ 
บริษัทวิษณุเอ็นจิเนียริ่ง 

175/8  หมู่ 5 ต าบลนาหม่อม อ าเภอนา
หม่อม  จังหวัดสงขลา  90310 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 4 นายอรรถพล บิลก่อเด็ม 

5 นายภูริพัฒน์ กลิ่นทอง 
บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
ริเคท จ ากัด 

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-7443-

9812-3, 0-7421-0962 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

6 นายฟูรูซาน เบ็ญตะหลี 
หจก.ทวีวัฒนาการช่าง 

1010 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 7 นายศุภวิชญ์ ชูลีรักษ ์

8 นายเทพฤทธ์ิ ธรรมใจ 
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด 

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

90250 โทร 0-7447-1480  
แฟกซ์ 0-7447-129 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 9 นายพิพัฒน์พงศ์ ขวัญไฝ 

10 นายสิรภพ ทองส ี
บริษัทเอส วี เอส แมคคานิ
คัล แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด 

225 ม.4 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110  

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

11 นายธวัชชัย พรหมอินทร์ 

บริษัท วี เค เอ็นจิเนียริ่ง 
18/1 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่.  
จังหวัด สงขลา. รหัสไปรษณีย์ 90250. 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 12 นายธีระวัฒน์ ถาวรจินดา 

13 นายนันทวัธ คงส ี
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 
สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับ ชั้น ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายภานุพงศ์ มณีนวล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา 

เลขที่ 900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.
สงขลา 90100 โทร: 074-303100 แฟกซ์: 

074-303109. 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 2 นายนุติชัย แสงทอง 

3 นายณัฐวร ทองเอ่ือย 

4 นายพีรวัส ขวัญศร ส านักทางหลวงชนบทที่ 12 
(สงขลา) 

104 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-

4250774 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 5 นายอรรถพล รักน่ิม 

6 นายอนวัทย์ ชัยชะนะ 
ส านักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางที่ 16 
1392 หมู่ที่ 5 ต าบลควนลัง อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110. 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

7 นายอภิสร คงม ี

8 นายสรวิศ ตรีวัย 

9 นายพงษ์วฤทธ์ิ  จิตประพันธ์ หจก.กระแสสินธ์ุการโยธา 
55/155 ม.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 084-3131166 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางาน  เทคนิคยานยนต์ ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายจิณณวัตร แก้วเพ็ชร์ 
บ.อริยะมอเตอร์ สาขา

หาดใหญ่ 

456/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 074-074-347076-83 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

2 นายภาณุพงศ์ คงพูล บ.อริยะมอเตอร์ สาขาถนน
ราษฎร์ยินดี 

104/1 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-357374-79 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 3 นายศรัณย์ เข็มเพ็ชร์ 

4 นายพลกฤต ศรีสุทธ์ิ 
บ.อริยะมอเตอร์ สาขาลพบุรี

ราเมศวร ์
303 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 

90110 โทร 074-457793-6 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

5 นายศรายุทธ จันทร์ล้วน 

บริษัทพิธานพาณิชย์ จ ากัด 456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-222222 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 6 นางสาวณัฐธิดา ขุนสะดับ 

7 นายอติชาต เกียรติกานต์บุญ 

8 นายธนเดช แก้วสว่าง 
บริษัทโตโยต้าสงขลา 1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 โทร 074-4220405 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 9 นายกิตติศักด์ิ ช่วง 

10 นายพีรวัฒน์ สังข์พราหมณ์ 

บุญชัย เซอร์วิส 51  ถ.ไอสุวรรณ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทร 081-9574404 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

11 นายวรพล เลิศล้ า 

12 นายธนทัต แจ้งสว่าง 

13 นายวรุตม์ ช่วยอุปการ บ. ส พลรัตน์ออโต้เวิล์ด
พาร์ท จ ากัด 

109 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร 074-414441-2 
fax.074-414440 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 14 นายณัฐวัชร ไหรัญพิจิตร 

15 นายอธิวัฒน์ ปานแก้ว 
อู่พรเจริญ 

173 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ซอย 10 ต.พะตง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร 098-

0181020 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 16 นายอภิรักษ์ สัมพันธมิตร 

17 นายนรภัทร พิทักษ์ 
อู่ปางบางกล่ า 

52/1 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
โทร. 086-2851236 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 18 นายณัฐวุฒิ แก้วงาม 

19 นายนพนนท์ ตนยะแหละ 

หาดใหญ่คาร์แอนด์เซอร์วิส 
17/1 ซอย 26 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 094-

4249282 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

20 นายนพรัตน์ เหมือนนอง 

21 นายสุรเกียรต์ิ บุญยืน 

22 นายปิยะชาติ บุญทองเพชร 

อู่หมูบริการ 
222/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 089-7333577 
30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

23 นายเจตนิพันธ์ ศิริอินทร ์

24 นายมินธาดา ณรงค์กลู 

25 นายธีระพงษ์ แซ่หลี 

หาดใหญ่มอเตอร์จ ากัด 
1388 ถ.เพชรเกาม ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-
258888 

30 พ.ย.63 -       
26 มี.ค. 64 

26 นายพิชัย ขวัญสุวรรณ 

27 นายณัฐกิตต์ิ ทองชูช่วย 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญช ี ระดับ ชั้น ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวฐาปนี บุญรัตน์ ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค8 

100 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 074-251156-8 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นางสาวศิริภาวรรณ ณะนากูล 

3 นางสาวแก้วตา สุขสวัสด์ิ 
สหกรณ์การเกษตรนา

หม่อมจ ากัด 
175/1 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา 90310 โทร 074-382860-1 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 4 นางสาวณัฐธิกานต์ พวงมณี 

5 นางสาวดารียา แก้วคง 

6 นางสาวปฐวี เพชรศร ี
สนง.เทศบาลต าบลดอน

ประดู่ 

186 ม.7 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน 
จ.พัทลุง 93120 

โทร 074-610715 ต่อ13 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

7 นางสาวทิพย์มณี เกศสุวรรณ 
ธ.อาคารสงเคราะห ์สาขา

ราษฏร์อุทศิ 

61/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   

โทร 074-255937-40 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

8 นางสาวอารดา ทองชุม 

9 นางสาวนัฐนัน จิตด าริห์ 
ธ.ออมสิน สาขาราษฏร์

อุทิศ 

62/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   

โทร 081-2765932 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นางสาววารินทร์ เพ็ชเนียม 

11 นางสาวธิดาทิพย์ แสงแช่ม 
สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สงขลา จ ากัด 
424 ม.6 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ าน้อย 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 074-582881-6 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 12 นางสาวศิริพร แก้วประดับ 

13 นางสาวสุชาดา แก้วมณี 

14 นางสาวสุนิสา รัตนมณี การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา 

17 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250  

โทร 074-439051 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

15 นางสาวอารยา การะวรรณ 

16 นางสาวอธิชา หงษีทอง 
ธ.กรุงไทย สาขาราษฏร์

อุทิศ 

87 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   

โทร 074-258463 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

17 นางสาวอรยา สุขชาญ บ.เซาท์เทิร์นแดรีจ ากัด 
99/9 ม.4 ต.ควนรู  .รัตภูมิ จ.สงขลา 

90220 โทร 074-386805 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

18 นางสาวอารดา บือราเฮง หจก.เมธาวี2010กิจเจริญ 
275 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90250 โทร 074-898956 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

19 นายบุญลาภ ชุมประยูร สนง.เค ที ไอ การบัญชี 
155 ซ.12รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 081-6784015 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

20 นายภูธเนศ ยอดตุกา 
ธ.ออมสิน สาขาบ้านพรุ 

432/5-6 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250   

โทร 074-384995-7 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 21 นางสาวสกุลรัตน์ สาหะกะโร 

22 นางสาวสุภรัตน์ สุนทรวีรพันธ์ุ 

23 นางสาวจ าลงลักษณ ์ ก๋งจิบ บจก.ฟู๊ดแมชชินเนอรี่ 
320/129 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร 074-250457 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

24 นางสาวอาลีต้า เจะอาหลี บ.ณัฐฐาการบัญชี 
33 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 โทร 083-5379919, 
074552088 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวเมษา หนูแก้ว 
ร้าน D.P. Computer 

73 ถ.สราญราษฎร์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร 087-

2909756 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นางสาวณกานดา บุญผลา 

3 นายณัฐวุฒิ ลักษณะ บ.เต่าเพชรคอมพิวเตอร์ 
(ส านักงานใหญ่) 

209/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
4 นางสาวนันทนา จิตด าริห์ 

5 นายชัยพูน จะแส บ.เต่าเพชรคอมพิวเตอร์ 
(บิ๊กซีคลองแห) 

119 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
6 นางสาวชนกนันท์ ปานเสน่ห์ 

7 นางสาวสุพิชฌาย์ แก่นทอง บ.เต่าเพชรคอมพิวเตอร์ 
(บิ๊กซีเอ็กตร้า) 

677 ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
8 นายภานุพงศ์ โร๊ะศร ี

9 นางสาวพัชนิดา แก้วเนียม 
โรงเรียนการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ไทยคอม 

26 ถ.โชติวิทยะกุล 2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 085-

5192916 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นางสาวอริสา หมัดโส๊ะ 

11 นายธนาวุฒิ สาราบรรณ ์

ร้านตัวกลมไอที 223 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

0622452999 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 12 นายณัฎฐ์พัชร์ มากเน่ียว 

13 นายรัฐติกรณ์ สมศร ี

14 นางสาวรุ่งทิพย์ คงจันทร ์
บจก.หาดใหญ่เบสท์เซลล์

แอนด์เซอร์วิส 

12,14 ซ.ปลักธงราษฎร์อุทิศ ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 074-802209 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
15 นางสาวศศินา รัตนภูมิ 

16 นายอนุเทพ ศรีละออน 29 มี.ค-29 พ.ค.64 

17 นายภูริณัฐ ชูติพัฒนะ 
ร้านรุ่งเรือง อิงค์ แอนด์ 

ไอที 
493/11 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 086-6961180 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

18 นายสหเดช กระจ่างวัน ร้านเอกคอมพิวเตอร์ 
150 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 089-
4680072 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

19 นายอัฟฟาน สาริบุตร ร้านเอ็ม พี คอมพิวเตอร์ 
130 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 099-3130330 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

20 นายศุภวัฒน์ นาคิน 
ร้านชูเมืองโฆษณา 

206 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 082-

7309722 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 21 นายธราเทพ พฤกธรา 

22 นายจิรพัฒน์ ต้ังเส้ง 

23 นางสาวศิมิรัน รุ่งเรือง 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(คลองแหอัจฉริยะ) 

60 ม.7 ถ.คลองแห-คูเต่า อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร 074-305362 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 24 นางสาวสุภาวรรณ ์ ทองจันทร ์

25 นางสาวนาเดีย หัดบิลแหม 

26 นายธารทอง แซ่พัก 
อบต.ท่าโพธ์ิ 

74 ม.6 ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา 
90170 โมร 074-536115 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
27 นายพีระพัส เพชรรักษ ์
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ชั้น ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล 
ชื่อสถาน

ประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 
 

28 นางสาวอารียา หมาดตา 

ฟิกซ์ แอนด์ เซอร์วิส 
368 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 90110  
29 มี.ค-29 พ.ค.64 29 นางสาวพัชราภา ส่งแสง 

30 นางสาววิลาวัลย์ พูลประภัย 

31 นางสาวนลินดา ไชยจินดา 
บ.อินเตอร์มีเดีย 

93 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
32 นางสาวปาริฉัตร ทุ้ยสกุล 

33 นางสาวธนัญญา ยอดแก้ว ร้าน I PHONE 289 IT 
Service 

  29 มี.ค-29 พ.ค.64 
34 นางสาววิมลสิริ นาคดิลก 

35 นายพชรพล พรหมวงศ ์
บ.อมร ศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 

111/19 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.
คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทร 086-5628170 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

36 นายภูมิใจ มีศร ี
ร้าน OM IT 151 ถ.ธรรมน๔ญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110  
โทร 082-9265496 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 37 นายธีรภัทร ครุตฑามาศ 
38 นายพงศพัศ ศรีจันทร ์
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาคหกรรม สาขางานธุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวกัลญารัตน์ สมนวล 
ร้าน PROOF CAFÉ & 

BISTRO 
17/2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 089-6558138 
29 มี.ค-29 พ.ค.

64 
2 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณชาตร ี

3 นางสาวชนินาถ ช านิธุระการ 

4 นางสาวพัทนันท์ ด าดี 

ร้านอรวรรณ ดอกไม้สด 
270 ถ.นิพัฒสงเคราะห์ 2 ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 081-
85987127 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 5 นางสาวนันทกา แก้วจันทร์ 

6 นางสาจิรัณชญาณ ์ สุมามาลย์ 

7 นางสาวเจนจิรา วันเล็น 

บ.หาดใหญ่ คูซีน จ ากัด 
237 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร0095-
4413629 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

8 นายจิณณวัตร สมพงษ ์

9 นายปารุภัทร ไพรดุก 

10 นางสาวชุติมา ศรีเจริญ 
ร้านสวีทแมรี่ & ไฮโซคีโม

ย า 29/3-24/4 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.
สงขลา โทร 062-9617345 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

11 นางสาวพิมพิศา แซ่ชี 

12 นางสาวสุดารัตน์ หมอยา 

13 นางสาวณัฏฐณิชา ทองนอก ร้านดอกไม้บุรีรักษ์ฟลอริส 
43 ถ.ก าพลอุทิศ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.

สงขลา โทร 065-2953919 
29 มี.ค-29 พ.ค.

64 

14 นางสาวพิทยภรณ์ สุขช่วย ร้านเพ่ือนดอกไม้ 
31/1 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-
259689 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

15 นางสาวปรานิศา แก้วชูศรี 

ร้านคาร์เนชั่นหาดใหญ่ 47/114 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห2์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-

211085-6 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

16 นางสาวปัญจรัตน์ แก้วชูศรี 

17 นางสาวรุ่งนภา ปวงชน 

18 นายเอกวิทย์ อินทะสระ 
ร้านดอกไม้พรพิฆเนศฟ

ลาวเวอร์&เวดด้ิง 
82/8-9 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 063-3366164 
29 มี.ค-29 พ.ค.

64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเคร่ืองมือกล ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายจิระพงษ์ สีสว่าง 
โรงกลึงเหนือคลอง 

51/3 ม.6 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.
สงขลา  โทร 084-7497172 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 2 นายเผด็จ เจริญนาม 

3 นายธนกร บุญยัง หจก.เบสท์เพาเวอร์ เอ็นจิ
เนียริ่ง 

3 ถ.เทพประชาใต้ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ ่จ.สงขลา 90250 โทร 097-

1947606 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 4 นายธนดล บุญยัง 

5 นายกิตติศักด์ิ ภูชาดา 
โรงกลึงช่างวิทย์ 

1/5 ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90230 โทร089-7391436 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 6 นายรัชกฤษณ์ บุตรคง 

7 นายวีรวัฒณ์ แซ่วุ่น โรงกลึง 10 ฟุตการช่าง 
384 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 074-363032 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

8 นายชัชชัย ช่วยเกิด หจก.อพิชัย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส 

93 ถ.จันทร์ประทีป อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 082-8334144 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 9 นายศุภชัย ชุนสวัสด์ิ 

10 นายณัฐวุฒิ เพียงสุนทร โรงกลึงบ่าว 44 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

11 นายธีรศักด์ิ รักเมือง บ.สิริโชค อิควิปเม้นท์ 
118 ม.3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ

3.สงขลา 90110 
โทร 074-581619 -20 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

12 นายภูชิต หนูคูขุด 
หจก.สิกุลทองการช่าง 1052 ม.3 ถ.เลียบคลองชลประทาน 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 13 นายสุทธิพงษ์ ตรีวัย 

14 นายชนันดร สุดสุข 
หจก.ทวีวัฒนาการช่าง 

1010 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 074-292486-7 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 15 นายภาณุมาศ เรืองสุวรรณ ์

16 นายธนพัฒน์ ทองพูล 
วัชระการช่าง 102 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 17 นายศุภชัย จุฬาพันธ์ 

18 นายณัฐพงศ์ สุขการ สุรัตน์ พาณิชย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง 

59 ม.5 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร 097-9872907 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 19 นายธญาวัชร ปานลาภเจริญ 

20 นายกิตติภพ 
สุขมิ่ง 

บจก.สยามเมนแทนแนนซ์ 73 ซ.2ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร093-

5794332,074-344185-6 

29 มี.ค-29 พ.ค.
64 

21 นายศรายุทธ บุญพรัด 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้า ระดับ ช้ัน ปวช.2/1-2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวณัฎฐธิดา ทองนวล 
โกดังแอร์ หาดใหญ่-สงขลา 

54 ถ.ราชด าริ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร082-6393699 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
2 นางสาวเนตรนภา เหมโก 

3 นางสาวฐายดา อัมราศรัย 
บจก.นิว เค เค เอ็นจิเน่ียริ่ง 

83/5 ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร074-262005 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
4 นางสาวศศิวิมล มุลสุวรรณ ์

5 นายกรวิชญ์ ขวดทอง 
ร้านสยามชัยแอร์ 

261 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร098-9595639 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นายสฤษฎ์พงศ์ ซุ่นแซ่ล้อ 

7 นายคธาวุธ แสงมณี 
ร้านปูเทคนิค 

59 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 
90170 โทร084-8586564 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
8 นายทศพล ทองค า 

9 นายคมสัน อักษรคง 
ร้านมงคลแอร ์

576 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร081-9635140 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายภูรินทร์ บางกลม 

11 นายฐากูร 
จิตรวัฒนศิริ
กุล บจก.โทเท็ลแอร์เซ็นวิ

สเซ็นเตอร์ 

63 ถ.โปะหมอพัฒนา ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 

โทร081-4080383 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

12 นายทัศนัย นะมาเส 

13 นายฐิติพล บุญมา 
วิศวะแอร์เซอร์วิส 

53 ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร090-9253449 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
14 นายธนภัทร  อนันทเพ็ชร 

15 นายณัฐวุฒิ สยมพร 
กิตติกรณ์แอร์ 

278/4 ถ.นิพัทธ์ุสงเคราะห์5 อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร084-9686767 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
16 นายชากิร หมัดอะด้ัม 

17 นายนัซรี ปะตูกา บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี
(ประเทศไทย) จ ากัด 

88 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170 

โทร074-541699 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

18 นายสรายุทธ์ เจียรบุตร 

19 นายนิติ อุทัยขวัญแก้ว 
บริษัท นิคส์แอร์ จ ากัด 

18 ถ.นิพัทธ์ภัคดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร074-246438 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

20 นายเมธาสิทธ์ิ ไชยมุณี 

21 นายพุทธิพงศ์ วรกิจ 
หจก.ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็น

จิเน่ียริ่ง 

33 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร081-5436782 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

22 นายเจษฎา เขียวเรือง 
โกตุ๊ แอร์บ้าน 

162 ม.7 ถ.คลองเนียด ต.ทุ่งต าเสา อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร093-7703133 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

23 นายพลวัฒน์ มณีนิล 

24 นายพัชรากร อ่อนดี 
พรหมชาติแอร์ 

181 ถ.เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร 

โทร 081-9579201 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

25 นายกัตพงศ์ ขวัญอ่อน 
26 นายชัยสิทธ์ิ รักชุม 

ไทยเทคเพาเวอร์ 
99/1 ม.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

27 นายพงศพัศ หนูทรัพย์ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้า ระดับ ช้ัน ปวช.2/3 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายช.ชาคริต  สุขเกษม 
บ.เซ็นจูรี่ ทเวนต้ีวัน พร็อพ

เพอร์ต้ี เอมส์ จ ากัด 

161/1 ถ.ราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 

โทร02-6505547 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

3 นายศรายุทธ เกรียงณรงค ์ กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร074-2822180 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายปิยวัฒน์ จันทโร 

5 นายภัทรภณ หนูแก้ว 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

99 ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา 90115 โทร 074-227174 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
6 นายธีรกานต์ แก้วเรือง 

7 นายนพรัตน์ อินต๊ะราช 
โรงรถจักรหาดใหญ ่

ถ.หน้าสถานี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
8 นายพงศ์ปณต รอดสุวรรณ 

9 นายศิวรักษ์ สุวรรณโณ 
ร้าน รุ่งเรืองแอร์ หาดใหญ ่

41/11 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา90110 

โทรสาร074-259753 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายนิคม แก้วชื่น 

12 นายอภิสิทธ์ิ ทองประจุแก้ว 
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

จ ากัด(มหาชน) 
2112 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 074-251361 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
13 นายธีรชัย ชูมณี 

14 นายภัทรดนัย รุ่งเพ็ชรรัตน์ ร้านฉลองแอร์ 
213/1 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.

สงขลา โทร 090-8794677 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

15 นายนิติภูมิ จันทร์อ่อน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

อ.ควนเนียง 

130/3 หมู่ 7 ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา 90220 

โทร 074-386600 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายทศทิศ คงแก้ว 
บ.เอส ทู คอม จ ากัด 

246/2 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 087-8980919 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายวัชรพล แก้วคง 

3 นางสาวศศิวิมล นนทเสน บจก.เวลซ์ เทรดด้ิง 
(ประเทศไทย) 

110 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 074-559234 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายอภิวิชญ์ สังขาร 

5 นายสิทธิโชค โพธ์ิค า 
ร้านพ่ีน้องการไฟฟ้า 

276 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 084-1989708 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
6 นายสุทธิพงษ์ บินกาญจน์ 

7 นายสมพงษ์ โสภากุล 
บ. วาย แอนด์ เค เทเล

คอมเนทเวิร์ค 

100/3 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250  

โทร 095-6717057 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 8 นายพลายเพชร สุทธิสาร 

9 นายพันธ์ุธวัส วิจิตรพันธ์ 

10 นายณัฐวุฒิ สุระค าแหง 

ร้านรัตนพรแอร์ 480 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 087-2879284 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 11 นายพีรเดช เพ็ชร์พรรณ 

12 นายอนุชา ขวัญสุด 

13 นายคงกฤษ ว่องคุณากร 

บ.โฟร์เค ซีเคียวริต้ี ซิสเต็ม
จ ากัด 

13 ถ.โชติวิทยากุล ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-

800991 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

14 นายณัฐวุฒิ จันเจริญ 

15 นายทศกร มะสีวัน 

16 นายยงธนพล อึ้งธนพัฒน์พาณิช 

17 นายรณกฤต สมบูรณ ์

ร้าน 289 IT 
124 ถ.ทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 086-
2896655 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
18 นายเรืองศักด์ิ สิทธิโชค 

19 นายวรรณกร วงคจิตต์ 

20 นายอัศวเทพ เลิศอัมพพิทักษ์ 

21 นายกฤษฎา ย่ีสุ่นทรง 
ร้านวิเชียร ออดิโอ 

308 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
22 นายพรพิพัฒน์ แก้วเพชร 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด ระดับ ชั้น ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 
1 นางสาวจิราลักษณ ์ เกาะทอง 

บจก.สมอทองหาดใหญ่ 
258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 061-
1759339 Fax.074-2380341 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นางสาวปนัดดา จันทสุวรรณ 

3 นางสาวพรนัชชา ถาวรจิตร์ 

4 นางสาวกชกร ไชยอ่อนแก้ว 

5 นางสาวเยาวเรศ ป้องกัน 

6 นายภูมินทร์ ทองปาน 

7 นางสาวมณีทิพย์ ฉิมพลี 

8 นางสาวธนาภา ใหม่อ่อน 

9 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุวรรณ 

10 นางสาวศศิวิมล แก้วศรี 

11 นางสาวอาซีฟาร์ อ่อนทะ 
บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด 

สาขาด่านนอก 

999/21,23,25  ม.7 ถ.กาญจนวนิช 
ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 

โทร090-4950072 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

12 นางสาวพลอยฟ้า สุวรรณบัณฑิต 
บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขากาญจนวนิชย์ 

270 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 090-4950030 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

13 นางสาวเอ็นดู จอมสว่าง 
ที่ท าการไปรษณีย์บ้านพรุ 

190 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 

โทร 074-226456 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

14 นางสาวดารุณี สกูลดี 

15 นางสาวภิญญาภัทร สุวรรณราช 
บ.แสงเจริญคอนกรีตมิกซ์ 

(2002)จ ากัด 

1455 ม3.5 ถ.เพชรเกษท ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 084-8628811 
Fax. 074-552263 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
16 นางสาวรวิสรา จ้ายเส้ง 

17 นางสาวบุษกร จันสุก 
บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด 

36-46 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 090-4950030 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
18 นางสาวนาเดีย จันสุกแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง ระดับ ช้ัน ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวภัทรภร ด าดี 
หสม.เกรทไลน์ 

848 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-

222572 Fax.074-365657 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายสุทัศน์ 
แซ่จิว 

3 นายธีรเดช สุขมี 
บ.สยามแมนแทนแนนซ์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 

73 ซ.2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญท อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-
344185 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายคฑาชัย อ่อนทอง 
โรงกลึง 7 แยก 

176/3/15 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทร 081-2770441 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
5 นายธนภรณ์ ทองแก้ว 

6 นายณัฐกานต์ เพชรชมภ ู
BSM ปุณณกัณฑ์ 

125/4 ม.6 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

084-9634519 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

7 นายอนุชา แหละปานแก้ว 

8 นายเทติกร บุญจันทร์ ร้านช่างหมัสแตนเลส 
107 ม.6 ถ.ท่าโพธ์ิ-พังลา ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร 086-
0922600 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

9 นายพัชรพล แก้วศรีสังข์ 
ร้านโชคเจริญผล 46  ซ.29กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จสงขลา 90110 โทร 086-
6969099 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
10 นายภัทรพงศ์ คงมัยลิก 

11 นายพินเพชร หมาดหลี ร้านคอเท็นดีไซน์ 
769 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร 081-6907741 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชายนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับ ช้ัน ปวช.2/1-2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายนฤบดินทร์ เสวกะ 
บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด 

456 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-222222 

Fax.074-243187 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายอภิวัฒน์ อุปถัมภ์ 

3 นายวรเดช บุญใจ อู่ปอน บริการ 
3 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 

90170 โทร 086-9577779 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายกันทรากร แสงสว่าง 
อู่คลองแหเซอร์วิส 

62/5  ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 081-9573183 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

5 นายอมรเทพ ศิริวัฒนกุล 

6 นายอนิวัฒน์ วรรณรัตน์ 
อู่เอกเจริญการช่าง 

1127 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-292414 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
7 นายอภิชาติ สวัสด์ิ 

8 นายจิรพงศ ์ ศรีตีบ 
อู่ช่างต๋องเซอร์วิส 

209 ซ.13รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 085-5809009, 096-4203440 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

9 นายวีระชัย เรืองสมาไมตร ี

10 นายวรวิทย์ บุญรัตนัง 
อู่บ ีเซอร์วิส 

96 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170  

โทร 089-1975333, 081-0933399 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

11 นายวรานนท์ ชูสุวรรณ ์

12 นายชาญศิลป์ ทองสุก 
ร้านรุ่งกิจยางยนต์ 

56/2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  โทร 081-

5994606 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

13 นายอัมรัตน์ ทองเสนอ 

14 นายไกรวิชญ์ นิยมเดชา 
ร้านอรุณยนตรกิจ 

85,87, ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.
สงขลา 90170 โทร 081-5995121 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
15 นายอภิชัย ยกแก้ว 

16 นายกัญจน์ ทองสุข 
อู่อบ เซอร์วิส 

47 ม.1 ถ.ท่าเคียน 2 ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 061-

3949492, 093-2745588 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

17 นายสรายุทธ ไชยจินดา 

18 นายนพกร สุวรรณโณ บจก. 3พี เซอร์วิสแอนด์
บอด้ีคาร์ 

90/13 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา โทร 074-216399 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
19 นายศิริพงศ ์ ศรีทอง 

20 นายเธียรสิทธ์ิ ราคล ี แขวงรถจักรหาดใหญ่ 
ที่ท าการแขวงรถจักรหาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

21 นายนพดล คอยอาสา อู่เปี๊ยกการช่าง 
13/1 ม.2 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.

สงขลา โทร 093-0835524 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

22 นายปาโมช ดีบุตร    
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชายนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับ ช้ัน ปวช.2/3-4 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายธนชาติ มณีโชติ 
เคเจ ออโต้แอนด์เซอร์วิส 

104 ถ.นวลแก้วอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 088-7880034 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
2 นายสิริโชค จันทะผล 

3 นายณัฐวุฒิ เซะ อู่ช่างบอล 
116/10 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.

สงชลา โทร082-8281185 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายบรรชา หวังสวาสด์ิ 
พี.ที ศูนย์ล้ออโต้แม็กซ์ 

304 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 086-6960140 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
5 นายปราโมทย์ พรหมอินทร์ 

6 นายกฤตพจน์ ถ่ินนุกูล 
อู่ปอนบริการ 

ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 
90170 โทร 086-9577779 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
7 นายน้ าพุ พูนกลาง 

8 นายวีระภัทร์ ฉันทพัฒวงศ์ อู่ยะลาการช่าง 
502 ม.3 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร 089-8761052 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

9 นายธนภัทร เทพคุณ 
อู่ช่างบ่าวดินลานเหนือ 

100/1 ม.12 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่า
ช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร064-0232668 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายฟาริส สุขพันธ์ 

11 นายกตัณณวัสส์ ณ นคร 

อู่ช่างต้ัม หาดใหญ่ 
185 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110โทร 093-7755578 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
12 นายธนพล บิลละเต่ะ 

13 นายพงค์ศิร ิ ขึนเขียว 

14 นายอาลีฟ โส๊ะสันส๊ะ 

15 นายภูบดินทร์ ขวัญทอง 

วิเชียรเอ็นจิเนียริ่งออโต้
พาร์ท 

161 ซ.1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ
3.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

082-2493592 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

16 นายศักด์ิดา ขนานเภา 

17 นายศักรินทร์ สิทธิชัย 

18 นายอธิยวัฒน์ แก้วค า 

19 นายเผ่าพันธ์ุ สุวรรณศร ี อู่เจตบ้านพรุ เซอร์วิส 
22 ถ.ศรีประทุม ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250  

โทร 082-8280328 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

20 นายนันทวัฒน์ หะยีเส็นเบล็ะ 
ร้านนัสญามิลออโต้ไทร์ 

29/1 ม.11 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่า
ช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110 

โทร 074-554026 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

21 นายศิดฏิก ละเต๊ะ 

22 นายนฤพล กุลนิล 
อู่ช่างกลาง 91/1 ม.3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 

จ.สงขลา 90220 โทร 088-6557534 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
23 นายปรเมศวร์ แสงแก้ว 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงานภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับ ชั้น ปวช.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายเกียรติศักด์ิ ปานเพ็ชร หจก.สี่ชายเจริญผล 
199/6 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-536411 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 
นางสาวพัชรา
ภรณ ์

สิงห์โพธ์ิ 
หจก.เอ็มบี โฮม แอนด์

เซอร์วิส 

274 ม.1 ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 099-362355 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

3 นางสาวศรินยา สิทธิศักด์ิ 

4 นายภัทรกร หนูเหมือน 
เทศบาลเมืองควนลัง 

706 ถ.เลี่ยงเมือง ม.3 ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
5 นายวสุธร แซ่เซีย 

6 นายธนากร โอทอง 
หจก.ซีบี คอน 

119 ซ.21 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
7 นายปิยชาติ แก้วทอง 

8 นางสาวอภิรดี วรชัยเมธา 

บ.ทรี ออร์ คอนสจรคัชั่น 
จ ากัด 

88 ซ.18 ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่               
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 

074-425492-3 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 9 นายฐิติกร มะโนวงค์ 

10 นายเอเซีย ต้ังวีระมนตรี 

11 นางสาวปิยาภัสร์ เชาวนจันทร์ 

บ.หาดใหญ่โมเดิร์นเฮ้าส์
จ ากัด 

168 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทร 074-217900 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 12 นางสาวอมรา เป็นสุข 

13 นางสาวลัลนา ทองสุข 

14 นายณัฐพล แสงเต็ม 
หจก.ภินันท์คอนสตรัคชั่น 

505 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 094-

6952978 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

15 นายอนุชา ชูสัง 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญช ี ระดับ ชั้น ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวซารีน่า ยาแม บ.มาลินีการบัญชีและ
กฏหมาย 

104 ถ.กาญจนวนิช 20/1 ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 094-5832446 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นางสาวศุภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 

3 นางสาวทัดดาว แซ่เตีย 
สนง.เจนนิธิการบัญชี 

1 ถ.คลองเตยพัฒนา1 ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 081-7981114 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นางสาวสุนิสา ทองพรหม 

5 นางสาวพรปรวีณา พรหมมาศ 
หสม.กรกชการบัญช ี

14 ถ.ทุ่งเสา2 ซ.3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 074-261994 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นางสาวกาญจนา คงแก้ว 

7 นางสาววรกานต์ สร้อยแก้ว สนง.เคทีไอ การบัญชี 
155 ซ.12(รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 081-6784015, 074-255478 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

8 นางสาวจุฑารัตน์ หนุดทอง สนง.ส่งแสงการบัญช ี
72/17 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 062-9645629 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

9 นางสาวกันตา ณรงคส์ุขา 

บจ.น้ าฝนตรวจสอบบัญชี 

9 ม.9 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา โทร 095-5166249 

Fax 074-800949 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 10 นางสาวปัทวรรณ สองไทย 

11 นางสาวณัฐกานต์ เพ็งสม 

12 นางสาวกมลวรรณ อินทะโร 
เพอร์เฟกการบัญชี 

32/1 ถ.ราษฎร์อุทิศซ.7 ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 099-5919646 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
13 นางสาววรนุช เรืองสุวรรณ ์

14 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีมุณ ี หจก.พีเอสเค การบัญชี 118/2 ม.1 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 063-0819576 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

15 นางสาวกษมา บุญเพ็ชร์ 
สนง.อนนท์การบัญชี 

96 ถ.ทุ่งเสา2ซ.6 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 089-7351847 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
16 นางสาวอิสยภรณ์ เขียวแต้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวชลิตา หนดี 

บจก.เอมิโปร 
652/8 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 082-
4961192 Fax 074-365455 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นางสาววิภาวนี สิทธิชัย 

3 นางสาวสุทธิรา ขวัญอ่อน 

4 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิจชอบ 

5 นางสาวนฤมล เลี่ยนกัตวา 

6 นายภูษิต น าสวรรค ์

7 นางสาวชฎาพร ค าลือ 

8 นางสาวสุชานาถ ถนอมศักด์ิ 

9 นางสาวอมรรัตน์ เรืองสวัสด์ิ 

10 นายอภิวัฒน์ รักเงิน 

11 นางสาวศิริยา แสงสุวรรณ 

12 นางสาวอิสรา ปาหยี 

13 นางสาวกมลทิพย์ เก็มเบ็นหมาด คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-286018-20 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
14 นางสาวณัฐภรณ์ อุไรกุล 

15 นางสาวอภัสรา แพงวิเศษ 
เทศบาลต าบลคลองแงะ 

48 ถ0กอบกุลอุทิศ 3 ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร 074-

541907 ต่อ 10 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

16 นางสาวชารีมา ยีรัน 

17 นางสาวเกศราภรณ ์ สอนมา สหกรณ์การเกษตรควน
เนียง 

730/3  ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.
สงขลา โทร 074-300770 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
18 นางสาวณิชกานต์ เพชรทรัพย์ 

19 นางสาวอนงค์พร จันชูโต 
โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 29 มี.ค-29 พ.ค.64 

20 นางสาวสาธิกา เจริญสง 

21 
นางสาวโชติกา อาจกูล ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 47/6 ม.6 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา โทร 086-7805145 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

22 
นางสาวธิดาทิพย์ สุระค าแหง 

บ.หาดทิพย์จ ากัด 
(มหาชน) 

87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 

โทร 074-210008-18 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

23 นางสาวเพ็ญนภา ชูแก้ว 

เทศบาลต าบลพะตง 25 ถ.เทศบาล4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90230 

โทร 074-291776 ต่อ208 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 24 นางสาวอัญชลี รองสวัสด์ิ 

25 นางสาวธิชากร อุทัยขวัญแก้ว 

26 นางสาวสุจินทรา ธรรมโร 
บจก.ไอที เวอร์เทคซ์ (ไทย

แลนด์) 

26/6 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 081-6097979 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 27 นางสาวอริสา หมาดทิ้ง 

28 นายฮุยเลียน อุย 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

29 

นางสาวนุสรา คงศร ี
ส่วนบริหารเครื่องจักรกล

ที ่7 

ส านักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน 
1394 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 โทร /  
แฟ็กซ์ 0-7439-0056. 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

30 

นางสาวสุภาวดี ไชยประเสริฐ 
โครงการก่อสร้าง ส านัก

ชลประทารที่ 16 

1392 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-4390252 / 

แฟ็กซ์ 0-7439-0055. 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

31 นางสาวอริสรา พัฒยา 

รุ่งเรืององิค ์แอนด์ ไอที 
493/11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 089-464830 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 32 นายจิรายุ บุญธรรม 

33 นายวัชระพงศ์ สุดศิร ิ

34 นางสาวปณัตฌา รัตนภูมิ 

I play Esport 
13 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 095 0409804 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
35 นางสาวนิธิรา รักขิโต 

36 นางสาวอรุณี แก้วค า 

37 นางสาววิไลวรรณ สิ้มโป 

38 

นายอันวาร์ เบ็ญอามัส 
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดสงขลา สาขา

หาดใหญ่ 

334 ถ.โชติวิทยกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-

559600-4 Fax. 074559605 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

39 

นางสาวอารียา เจ๊ะอุบง บ. เอส วี จี ทรานสปอร์ต 
266 ถ.สายเอเชีนย ต.คอหงส์ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขา 90110 โทร 074-
209501,506 Fax 074-209508 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

40 

นางสาวนุชรี เฉลิมบุญ ส านักชลประทานที่ 16 
1392 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-390179  

แฟ็กซ์ 0-7439-0202 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวจันทิมา แสงแก้ว ธนาคารเพ่ือการเกษตร
(หาดใหญ่ใน) 

448/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-236570 

Fax 074-245838 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นางสาวณัฐธิดา ปราบฤทธ์ิ 

3 นางสาวศุรวดี อุไรรัตน์ 
บ.หาดใหญ่สหมอเตอร์ 

289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง 
อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110 โทร 

074-820777 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ซี 

5 นางสาวพิมพิศา จีนหนู เทสโก้โลตัส สาขา
หาดใหญ่ใน 

1318 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 089-

2977754 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นางสาวสิรินยา อินทจักร์ 

9 นางสาวณัฐณิชา ชูใจ 
สหกรณ์การเกษตรรัตภูม ิ

จ ากัด 

2 ม.1 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา 90180 โทร 074-

395012,074388541 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นางสาวมนธิญา ชูใจ 

11 นางสาวนิศาชล มะหะหมัด 

สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ 
100 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-257645 

29 มี.ค-29 พ.ค.64   นางสาวรัตติกาญจน์ ศรีแก้ว 

12 นางสาวโสภิตา จันทสุวรรณ 

13 นายชนุดร พฤกษศร ี ถาวรสุขแมนชั่น 33 ถ.ยกอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร 074-805155-6 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

  นางสาวศุภสุตา จินดาแก้ว บ.โมโตแอดดิคท์จ ากัด 
100 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 074-223700 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

  นางสาวเกษร สุขพงษ์ คลินิคแพทย์หญิงอุมา 
552 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 099-4041122 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

14 นางสาวจันทราทิพย์ เจือจันทร์ บ.คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล
จ ากัด 44 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 

โทร 074-414422, Fax 074-414423 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
15 นางสาวจุธาทิพย์ น่ิมโอ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเคร่ืองมือกล  ระดับ ช้ัน ปวส.2 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายณัฐพงศ์ สวนหิรัญ 
บ.หน่ าฮั้ว รับเบอร์ 

41 ม.3 ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.
สงขลา โทร 094-5155458 Fax. 

074-379987 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายระพีพัฒน์ สิงห์โต 

3 นายธนกร สุวรรณชาตร ี บ.ซีเอชเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
ซัพพลายจ ากัด 

233 ม.8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90250 โทร 074-553522 

Fax. 074-553803 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายธวัชชัย ทองแป้น 

5 นายชูศักด์ิ เจนทะเล 
วี เค เอ็นจิเนียริ่ง 

18/1 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90250 โทร 062-9642951 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
6 นายพีรพงษ์ แสงจันทร ์

7 นายกอฟฟารี ศรีอาหมัด 
โรงกลึง เอ แอนด์ ที การ

ช่าง 
234 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร 074-220047 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
8 นายธนากร กุลนิล 

9 นายซอฟวัน ลาเต๊ะ 
โรงกลึง เษม การช่าง 

235/1 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 081-

3287848 Fax.074-261842 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายนัฐพงษ์ หมัดอาดัม 

11 นายอับดุลฮากีม อุมา 
โรงกลึง สุนทรการช่าง 

234/2/1  ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 081-

2776163 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

12 นายอาซาน มุหมีน 

13 นายพรศักดา จิตณรงค ์
บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย 
จ ากัด 

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร 074-
300981 Fax.074-300980 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

14 นายอนุชา พิกุลชาติ บ.เอ็ม เจ อินดัสตรี จ ากัด 
299 ม.8 ต.ส านักแต้ว อ.สะเดา จ.
สงขลา 90120 โทร 074-301362-3 
Fax.074-301364 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

15 นายฒนตการณ์ วงศ์ถาวร หจก.เอสทีอินทิเกรชั่น 
326 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 081-0996623 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายชลธิศ อรุณสวัสด์ิ 
บริษัท ซิมแทค เทคโนโลยี 

จ ากัด 

1/11-13 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร01-5987789  
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายพชร นุราภักด์ิ 

3 นายสุมิตร แก้วกุ้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สวิทช์
บอร์ดการไฟฟ้า 

306 ถ.ทุ่งเสา2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร074-233672 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายธีรเดช ขวัญมณี 

5 นายธีรพล รอดรวยรื่น หจก.สื่อสารโทรศัพท์
หาดใหญ่ 

428,430 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร087-8980377 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นายฟูรกอน มะแซ 

7 นายปรเมษฐ์ อิสโม 

JSN เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพ
พลาย 

298/1 ถ.7/2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110  

โทร061-5240828 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
8 นายลุก อาแว 

9 นายธนภัทร เส้งนนท ์ บริษัท เอชดี1988 คอร์
ปอเรชั่น ประเทศไทย 

จ ากัด 

860 ถ.กาณจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110   

โทร 074-801073 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายนพกร เริงสอาด 

11 นายภัทรเดช ขาวมาก 
หจก. จ พาวเวอร์ 

313 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 074-252788 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

12 นายณัฐพงศ์ ธวัชกาญจน์ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าควบคุม ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นางสาวกัลยาณี  ธรรมโร 
หจก.บ ารุงรักษ์เทคนิคและ

เครื่องชัง่ 

6 ถ.เทียนจ่อสงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรสาร074-2462489 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายชลสิทธ์ิ โชติช่วง 

3 นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณมณ ี บริษัทหาดใหญ่แอร์
ประเทศไทยจ ากัด 

591,593,595,597 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทรสาร074-262252 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
4 นายปัณณธร ไชยพูล 

5 นายชนะศักด์ิ แซ่ลู่ บริษัท เอฟ1 เซอร์วิส 
จ ากัด 

27 ถ.คลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร074-214794 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นายวรวุฒิ ชูทอง 

7 นายกิตติพงศ์ คงชนะ 
หจก.เจริญทรัพย์เอ็นจิ

เนียริ่ง กรุ๊ป 

28  ถ.ทุ่งเสา2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 089-1971950 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

8 นายธนพล ใจกระจ่าง 

9 นายพัทพล เพ็งหนู บริษัท ดิอัพ(2009) จ ากัด 
15/5 ม.3 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 074-426606 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายสิทธิชัย เหล่าทอง หจก.หาดใหญ่ เคอีซี เอ็น
จิเนียริ่ง 

11 ซ.18 กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรสาร089-7339099 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

11 นายสุทธิพงค์ สีอ่อน 

12 นายนันทวัฒน์ ยะฉ้ิน 
หจก.เค.ที.เค.ซัพพลาย 

582/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรสาร074-469116 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

13 นายธีรพงศ์  พูลประภัย 

14 นายปิยะพงษ์ นวลจันทร์ หจก.เอ็น.เค.เอส 
วิศวกรรมหาดใหญ่ 

38 ซ.8เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 081-6982553 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

15 นายเพชรรัตน์ สายสมบัติ 

16 นายธนาวุฒิ มืดมาก บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์
พริ้นท์จ ากัด(มหาชน) 

119 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.
หาดฬหญ่ จ.สงขลา90110  

โทรสาร074-2606028 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

17 นายธนัตถ์ สุริยาภรณ ์

18 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริคุณ 
หจก.พีเจ ซัมเทค 

226/55 ม.6 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา90110โทรสาร081-3284068 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
19 นายพีระพัฒน์ เชื้อพรามณ ์

20 นายนราวิชญ์ นิลทะรัตน์ 
บ.คอลชอปแอร์เซ็นเตอร์

จ ากัด 

51/2 ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 074-223340 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

21 นายพรเทพ พานิช 

22 นายศุภชัย ด าสะอาด บจก.ลักซิก้าเทคโนโลยี 
160/5 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 086-4887360 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายวิศรุต ทองชุมนุม 
หจก.อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์แอนด์

ซอฟต์แวร์ 

714 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 063-5395469 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายเกียรติปวิตร ยอดธรรม 
บมจ.เอสวีโอเอ สาขา
หาดใหญ่ 

20 ถ.สยามซิต้ีเซ็นเตอร์ 2 อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร 074-262101 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

3 นายกิตติพศ ด้วงเอ่ียม บ.นิวสากลเทคนิค
หาดใหญ่ 2001 จ ากัด 

63/15-16 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร 074-366733-5 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

4 นายนฤดล กอบการสวน 

5 นายวีรภัทร ตันสกุล ศิวกร การช่าง 
161/1  ถ.บ้านนอก ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทร 094-8487201 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นายพัษวุฒิ จิตร์นิยม 
บ.แอดวานซ์คอร์ปอเรชั่น
กรุ๊ปจ ากัด 

556/4 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110  

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 
1 นายวีรศักด์ิ ฉุดฉัตรแก้ว 

บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด 
114 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-222222 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

2 นายสุกฤษฎิ์ จันทร์เดช 29 มี.ค-29 พ.ค.64 

3 นายปุณณฤทธ์ิ สุวรรณาคม หาดใหญ่คาร์แอนด์
เซอร์วิส 

ซ.26 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 โทร 094-4249282 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
4 นายวริศว์ จันทมณี 

5 นายพงศกร วงค์เพชร 
บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด 
สาขาสามแยกหูแร่ 

103/6 ม.3 ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 088-3981414 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

6 นายธนพงศ์ ชูสุวรรณ ์ อู่มิตซูออโต้เซอร์วิส 
29 ซ.22 กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา  
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

7 นายมนูญ หมัดเหน๊าะ อู่ช่างดีน 
598/50 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250  
โทร 089-8691074 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

8 นายพีรพัฒน์ เขียวมาก อู่ช่างนัด บ้านพรุ 
ตลาดนัดปิ่นทอง ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร 085-6181329 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

9 นายวรรณฤทธ์ิ ต้ังสังข์ ส เทอร์โบ 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร 084-0691191 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายมะยูโซ๊ะ ซาแล อู่บิ๊กการช่าง 
20/5 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา โทร 086-5975603 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

11 นายธีรวุฒิ หมัดอาหลี อู่ช่างบอลหาดใหญ่ 
116/10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.

สงขลา โทร 082-8281185 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

12 นายธีรภัทร ณรงค์กลู 

อู่อ๊อดบางโทงเซอร์วิส 
54/1 ม.10 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 089-8771730 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 13 นายนนทกานต์ ชอบงาม 

14 นายศรยุทธ์ จิตภักดี 

15 นายขจรศักด์ิ ยุทธวงศ์ 

ช่างน็อตเซอร์วิส 
142/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 16 นายธนนาถ แสงแก้ว 

17 นายวรวุฒิ วิสะพันธ์ 

18 นายชาริต อารีมาน 
บ.โตโยต้าพิธานพาณิชย์ 

สาขาสะเดา 

14/15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร 089-

2008399 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 19 นายประวิทย์ ใบหมุด 

20 นายวัชรพล ชมพูนุช 

21 นายจิรายุ มุขเข็ม 

บ.โตโยต้าสงขลาจ ากัด 
1487 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 โทร 074-423666 ต่อ
225 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 22 นายณัฐวุฒิ ทิพย์รักษ์ 

23 นายหาญชัย แซ่ว่อง 

24 นายนครา เภรีพล 
ร้านเอเชียแมนชั่น 

1/9 ถ.เอเชีย ซ.3 ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250  

โทร 063-5479598 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

25 นายนิสิต มาศมัณฑนะ 
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 3/2563 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง  ระดับ ช้ัน ปวส.1 

ที่ ช่ือ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ ระยะเวลาการฝึก 

1 นายศุภณัฐ หมื่นสุรินทร์ 
แขวงทางหลวงชนบท

สงขลา 

102 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 074-240071 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 2 นายสหวัฒน์ 

สังเทระ 

3 นายอนุสรณ์ ยอดไกร 

4 นายเมธาวัฒน์ พันธ์คง บ.ฐิติวุฒิการโยธาจ ากัด 
33 ถ.บ้านพรุธานี  ต.บ้านพรุ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 
โทร 061-2320922 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

5 นายชลชาติ สงไข่ 
หจก.สุทินโยธากิจ 

131 ถ.เทศาพัฒนา ซ.13 ต.หาดใหญ ่
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
6 นายรัชชานนท์ อรุณวงค ์
7 นายธนกฤต วงศ์เพชร โครงการชลประทาน

สงขลา 
1394 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-390060 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
8 นายธนกฤต วงศ์เพชร 

9 นายอนันต์ โพธิวิจิตร HUB Design 
102 ม.14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.

สงขลา โทร 089-1989948 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

10 นายธนภัทร สว่างจันทร์ เทศบาลเมืองควนลัง 706 ถ.เลี่ยงเมือง ม.3 ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 

11 นางสาวกรวรรณ พงษ์นิกูล 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 
445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

12 นายณัฐนันท์ พรหมวงศ ์

13 นายปิยวัฒน์ รามแก้ว 

14 นายรณกร อวะภาค 
15 นายวงศธร ปานเสน่ห์ 

16 นายสิทธิชัย แก้วดวงตา PC INTANIA Oo,.Ltd 
6/42 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านพรุ จ.

สงขลา 90250 โทร 081-5432044 
29 มี.ค-29 พ.ค.64 

17 นายวิษณุ เจริญมหาดไทย 
เทศบาลเมืองคอหงส ์

59 ซ.5 บ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

29 มี.ค-29 พ.ค.64 
18 นายพูนสุข เหล่าตระกูล 
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แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน 

แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564 เมื่อไทยยังคงอยู่กับ COVID-19 

 

สภาองค์กรนายจ้างฯ คาดปี 2564 ตลาดแรงงานไทยยังคงเปราะบาง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ต้องเร่งปรับลดรายจ่ายลง เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้าง
ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เผยแนวโน้มปี 64 ตลาดแรงงานของไทยอยู่ในภาวะเปราะบางตาม
ทิศทางเศรษฐกิจท่ีจะค่อย ๆ ฟื้นตัวและยังมีปัจจัยท่ีไม่แน่นอนสูง เนื่องจากโควิด – 19 ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้
แรงงานไทยท่ีมี 3 รูปแบบหลัก คือ 

1. แรงงานในตลาดแรงงานปัจจุบัน ได้แก่ 
1.1 แรงงานอายุ 45-50 ปี มีทิศทางถูกให้เข้าโครงการสมัครใจลาออก (Early Retire) มากขึ้น 
1.2 แรงงานท่ีอายุงาน 1 ปี เป็นเป้าหมายในการลดจ านวนคนของนายจ้าง เนื่องจากมองว่าม

ประสบการณ์น้อยและจ่ายชดเชยต่ า 
2. แรงงานที่ตกงาน อาจกลายเป็นแรงงานท่ีตกงานถาวร หากรัฐบาลไม่มีมาตรการใดๆ เข้ามาดูแล

เพิ่มเติม 
3. แรงงานใหม่ที่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยังคงต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสูง คาดว่าเด็กจบใหม่

จะเข้ามาช่วง ก.พ. 64 ราว 5 แสนคน เมื่อรวมกับปี 63 ท่ียังไม่มีงานท าเกือบ 4 แสนคน จะสะสมราว 9 แสนคน 
ซึ่งบางส่วนอาจมีการจ้างเพิ่มในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัล แต่คาดว่ายังคงไม่มากนัก โดยอาจ
เพิ่มขึน้ในปี 65 – 66 แต่เด็กท่ีก าลังเรียนอยู่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นสาขาท่ีไม่ตรงความต้องการของตลาดอยู่ดี 

ท้ังนี้ ต้องเร่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะผู้ท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ต้องเร่งเพิ่มทักษะ หรือ
มองหาอาชีพเสริมไว้ส ารองในอนาคตส่วนการศึกษาก็ต้องเร่งปรับให้สอดรับกับโลกท่ีจะเปล่ียนไป เพื่อให้แรงงาน
ตรงต่อความต้องการตลาดในอนาคตเช่นกัน 
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ILO ช้ีตลาดแรงงานปี 2564 มีแนวโนม้ฟ้ืนตัวช้า ข้ึนอยู่กับการฉีดวัคซีน COVID-19 

ผลการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบต่อตลาดแรงงานโลกจากวิกฤต COVID-19 โดย ILO พบมี
แนวโน้มท่ีจะฟื้นตัวในปี 2564 ช้า ไม่สม่ าเสมอ และไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีน COVID-19 ว่าจะรวดเร็ว
และได้ผลแค่ไหน แนะน ารัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ใช้นโยบายการฟื้นฟูโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
 
 ตลาดแรงงานท่ัวโลกหยุดชะงักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปี  2563 เนื่องจากวิกฤตการระบาดครั้ง
ใหญ่ของโรค COVID-19 ช่ัวโมงการท างานท้ัวโลกหายไปร้อยละ 8.8 เทียบเท่างานเต็มเวลา 255 ล้านต าแหน่ง  
 

8 ก.พ. 2564 จากรายงาน seventh edition of the ILO Monitor: COVID-19 and the world of 
work ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ท่ีเป็นการประมาณการใหม่ประจ าปี 2564 ช้ีให้เห็นถึง
สัญญาณเบื้องต้นของการฟื้นตัวในตลาดแรงงานท่ัวโลก หลังจากหยุดชะงักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปี 2563 
เนื่องจากวิกฤตการระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 ท่ีท าให้ช่ัวโมงการท างานท้ัวโลกหายไปร้อยละ 8.8 
(เทียบกับไตรมาส 4/2562) เทียบเท่างานเต็มเวลา 255 ล้านต าแหน่ง ซึ่งการสูญเสียนี้สูงกว่าในช่วงวิกฤตการเงิน
เมื่อปี 2552 ประมาณ 4 เท่า 

ช่ัวโมงการท างานท่ีหายไปเหล่านี้คิดจากช่ัวโมงการท างานท่ีลดลงส าหรับผู้ท่ีมีงานท าหรือการสูญเสีย
การจ้างงานในระดับ 'ไม่เคยปรากฏมาก่อน' ซึ่งมีจ านวนถึง 114 ล้านคน ท่ีส าคัญร้อยละ 71 ของการสูญเสียการ
จ้างงานเหล่านี้ (ประมาณ 81 ล้านคน) อยู่ในรูปแบบของ 'การไม่มีงานแทนท่ี' ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องออก
จากตลาดแรงงานไปเลย 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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ความสูญเสียจ านวนมากเหล่านี้ ส่งผลให้รายได้ของแรงงานท่ัวโลกลดลงร้อยละ 8.3 (ค านวณก่อนรวม
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ัวโลก) คิดเป็น 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 4.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ัวโลก  

ผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ 

 
 

วิกฤต COVID-19 ผู้หญิงได้รับผลกระทบในตลาดแรงงานมากกว่าผู้ชาย เมื่อพิจารณาในระดับโลกอัตรา
สูญเสียการจ้างงานของผู้หญิงอยู่ ท่ีร้อยละ 5 และของผู้ชายคือร้อยละ 3.9 | ท่ีมาภาพ: Fahad Abdullah 
Kaizer/UN Women (อ้างใน ILO) 

ผู้หญิงได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย เมื่อพิจารณาในระดับโลก อัตราสูญเสียการจ้างงานของผู้หญิงอยู่ท่ี
ร้อยละ 5 และของผู้ชายคือร้อยละ 3.9 และผู้หญิงท่ีสูญเสียงานก็มีแนวโน้มท่ีจะออกจากตลาดแรงงานด้วย 

ส่วนกลุ่มอายุท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดคือ คนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี อัตราสูญเสียการ
จ้างงานของคนในกลุ่มอายุนี้คือร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับกลุ่มคนอายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป พบว่าอัตราในกลุ่มหลัง
คือร้อยละ 3.7 ซึ่งนอกเหนือจากการสูญเสียงานแล้ว กลุ่มคนหนุ่มสาวยังถูกชะลอการเข้าท างานด้วย 

ภาคบริการท่ีพักอาศัยและอาหารเป็นส่วนท่ีได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด การจ้างงานลดลงมากกว่าร้อยละ 
20 โดยเฉล่ียในภาคนี้ ตามด้วยการค้าปลีกและการผลิต ในทางตรงกันข้ามการจ้างงานภาคไอทีและการส่ือสาร 
การเงินและการประกันภัยเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2563 และยังมีการจ้างงานเพิ่มข้ึนเล็กน้อยยังใน
ภาคเหมืองแร่และภาคสาธารณูปโภค  

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766949/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766949/lang--en/index.htm


122 
 

มองไปข้างหน้า 

 
การฉีดวัคซีน COVID-19 ของรัฐบาลต่าง ๆ ท่ัวโลก คือตัวแปรส าคัญในการฟื้นฟูตลาดแรงงานท่ัวโลก 

ในขณะท่ียังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูง ILO คาดการณ์ว่าประเทศส่วนใหญ่จะเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว
ค่อนข้างแข็งแกร่งในครึ่งหลังของปี 2564 ถ้าหากแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 รัฐบาลต่าง ๆ ท่ัวโลกบังเกิดผล 
แต่ในสภาวการณ์เช่นนี้ ILO คาดการณ์ว่าจะเกิดการสูญเสียช่ัวโมงการท างานท่ัวโลกร้อยละ 3 ในปี 2564 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 (ซึ่งเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา 90 ล้านต าแหน่ง) 

ILO คาดการณ์หากสถานการณ์ไปในแง่ร้าย คือถ้าหากการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าช้า ช่ัวโมงการท างาน
จะลดลงร้อยละ 4.6 แต่หากสถานการณ์ไปในแง่ดี ILO คาดการณ์ว่าช่ัวโมงการท างานจะลดลงเพียงร้อยละ 1.3 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจะควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้มากน้อยแค่ไหน 
รวมถึงความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ 

ในทุกความน่าจะเป็นท่ี ILO คาดการณ์ สถานการณ์ตลาดแรงงานในอเมริกา ยุโรป และเอเชียกลาง จะ
ประสบกับการสูญเสียช่ัวโมงการท างานมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ถึง 2 เท่า 

ในรายงานของ ILO มีชุดค าแนะน านโยบายส าหรับการกู้คืนตลาดแรงงานดังเช่น รัฐบาลแต่ละประเทศ
ควรมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพื่อสนับสนุนด้านรายได้แก่ประชาชนในประเทศและส่งเสริมการลงทุน ควรมี
การก าหนดเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิง คนหนุ่มสาว แรงงานท่ีมีทักษะต่ า และผู้ได้รับค่าตอบแทนต่ า และ
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการสนับสนุนในภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด รวมถึง
การสร้างงานใหม่ ๆ และควรมีการเจรจาทางสังคมในการสร้างเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น 

นอกจากนี้นี้นานาชาติควรให้การสนับสนุนประเทศท่ีมีรายได้ต่ าและปานกลางซึ่งมีทรัพยากรทาง
การเงินน้อยกว่าในการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 รวมถึงส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใน
ประเทศเหล่านี้ 
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"สัญญาณของการฟื้นตัวในตลาดแรงงานท่ีเราเห็นเป็นส่ิงท่ีน่ายินดี แต่มันยังเปราะบางและมีความไม่
แน่นอนสูง เราต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีประเทศหรือกลุ่มประเทศใดสามารถฟื้นตัวได้โดยล าพัง" กาย ไรเดอร์ 
ผู้อ านวยการ ILO กล่าว "เราอยู่ตรงทางแยก เส้นทางหนึ่งน าไปสู่การฟื้นตัวท่ีไม่สม่ าเสมอ ไม่ยั่งยืน และยังคงมี
ความเหล่ือมล้ าและความไม่มั่นคงท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดวิกฤตมากขึ้นอีกในอนาคต ส่วนอีกทางหนึ่ง
มุ่งเน้นไปท่ีการฟื้นฟูท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างตลาดแรงงานให้ดีขึ้น โดยจัดล าดับความส าคัญของ
การจ้างงาน รายได้ และการคุ้มครองทางสังคม สิทธิของแรงงานและการเจรจาทางสังคม หากเราต้องการการ
ฟื้นตัวที่ยั่งยืน และครอบคลุมนี่คือเส้นทางท่ีผู้ก าหนดนโยบายต้องมุ่งไป"  

จับตาตลาดแรงงานไทยปี 64 ธุรกิจปรับสู่โหมดดิจิทัลเตรียมรับมืออาชีพเปลี่ยน 

ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับตลาดแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยใน
ปี 2563 ท่ีได้รับผลกระทบเต็มๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ัวโลกจึงสะท้อนมายังภาคแรงงานอย่าง
เห็นได้ชัด โดยจากตัวเลขในไตรมาส 2 ของปีนี้มีแรงงานตกงานถึง 750,000 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 
1.95% ต่อก าลังแรงงานรวม ถือเป็นอัตราท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 11 ปี และยังมีแรงงานท่ีต้องหยุดงานช่ัวคราวสูงถึง 
2.5 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน  

ขณะท่ีข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า แรงงานท่ีเคยมีงานท ากลับไม่มี
งานท าอยู่ท่ี 2.52 ล้านคนช่วงไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า และท้ังปีแรงงานไม่มีงานท าคาดจะอยู่ราว 2-3 ล้าน
คน ส่วนปี 2564 คาดว่าผลกระทบต่อแรงงานจะใกล้เคียงกับปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน
สูงเหตุจากวัคซีนท่ีเป็นความหวังในการรักษาโควิด-19 แม้จะมีข่าวดีเป็นระยะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักและการท่ีจะ
กระจายไปยังประเทศต่างๆ ยังต้องอาศัยเวลา  

แมภ้าพรวมเศรษฐกิจในปี 64 หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีทิศทางท่ีพลิกกลับมาเป็นบวกได้จากปี 2563 
แต่ตลาดแรงงานของไทยยังคงเปราะบางเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพิงการท่องเท่ียว โดยเฉพาะจากต่างชาติ
ท่ีโอกาสจะเข้ามาในไทยยังคงจะมีต่ าอยู่ เช่นเดียวกับการส่งออกยังคงมีปัจจัยเส่ียงอีกมากระหว่างทางข้างหน้า 
รวมไปถึงธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ท่ีพบว่ามีบางส่วนไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินทุนท าให้เอสเอ็มอีเหล่านี้
จะสามารถประคองตัวเองไปได้มากน้อยเพียงใดในปี 2564   

“ประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมา 2 ทศวรรษไม่มีปัญหาการว่างงานเลย จนกระท่ังไตรมาส 2-3 ปีนี้ ท่ี
ผลกระทบชัดเจนขึ้นจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งช้ีให้เห็นถึงความเปราะบางในตลาดแรงงานท่ีจะมีต่อเนื่องอย่างน้อยไป
ถึงปี 2564 และผมคิดว่าปัญหาแรงงานเป็นโจทย์ใหญ่ท่ีหากไม่เร่งแก้ไขจะเป็นตัวบั่นทอนลดขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของไทยในอนาคต” นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย กล่าวแสดงความคิดเห็น  

ในเวทีสัมมนาออนไลน์ท่ีจัดโดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) เมื่อเร็วๆ นี้
เขายังได้ย้ าอีกว่า โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัลขับเคล่ือนเร็วขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงเน้นการซื้อขายผ่านออนไลน์ ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ แต่การก้าวผ่านธุรกิจ
ไทยไปสู่การใช้ซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (AI) ฯลฯ ปัจจุบันยังมีไม่มากนัก ขณะท่ีธนาคารโลกได้
คาดการณ์ไว้อีก 5-10 ปีข้างหน้าแรงงาน 1 ใน 4 ของโลกจะเกี่ยวข้องกับดิจิทัล  
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ปัจจุบันแรงงานไทยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมมีราว 11.2 ล้านคน แบ่งแรงงานเป็น 3 ระดับหลักๆ 
ได้แก่ 1. แรงงานท่ีเพิ่งเริ่มต้นท างานจนถึงอายุ 29 ปี กลุ่มนี้ง่ายท่ีจะน ามา Reskill หรือให้เรียนรู้ทักษะใหม่
เพื่อให้ท างานท่ีต่างไปจากเดิมได้โดยเฉพาะการก้าวสู่ระบบดิจิทัล 2. แรงงานอายุต้ังแต่ 30 ปีจนถึงไม่เกิน 45 ปี 
กลุ่มนี้ยังพอท่ีจะปรับกระบวนการทักษะให้คนท างานได้ หรือ Upskill และ Reskill ได้บางส่วน และ 3. กลุ่ม
อายุ 45 ปีข้ึนไป กลุ่มนี้จะพัฒนายากขึ้น  

“ปัญหาแรงงานผมถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลต้องเร่งแก้ไข ท้ังการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดรับกับตลาดแรงงานท่ีก าลังมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และรัฐต้องเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงด้วย” นายธนิตกล่าว  

จับตาโควิด-19 ท าอาชีพเปลี่ยน  

นายธนิตกล่าวว่า หลังโควิด-19 วิถีปกติใหม่ หรือ New Normal ท าให้อาชีพหลายๆ อย่างเปล่ียนและ
หายไป แม้แต่สถาบันการศึกษายังต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ให้สอดรับกับอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
ดังนั้น แรงงานต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะนายจ้างส่วนใหญ่จะเร่งน าเทคโนโลยีมาใช้แทนคนมาก
ขึ้น ทุกอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับแอนะล็อกจะถูกคุกคามโดยเฉพาะภาคบริการ พนักงานหน้าร้าน งานบริการลูกค้า
แคชเชียร์ เหล่านี้จะลดบทบาทลง โดยอาชีพใหม่ของอนาคตจะมาพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นโอกาสของคน
รุ่นใหม่ เช่น โปรแกรมเมอร์ งานท่ีเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม อาชีพด้ังเดิมนั้นยังคงมีอยู่ให้เห็น โดยเฉพาะท่ีอาศัยทักษะด้านร่างกายเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการท างาน เช่น พนักงานขับรถ วินมอเตอร์ไซค์ งานก่อสร้าง งานศิลปะ งานเกษตร ประมง และภาค
การผลิตบางอย่างท่ีไม่อาจใช้เทคโนโลยีแทนคน แต่ก็ต้องเข้าใจว่าระบบการจ้างงานในอนาคตก าลังเปล่ียนไป
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก  

สอดรับกับความเห็นของนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.
อ.ท.) สายแรงงาน ท่ีช้ีว่า วัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในปลายปี 2564 ดังนั้น ระหว่างนี้มีความ
จ าเป็นที่ธุรกิจและแรงงานต้องปรับเปล่ียนตัวเองไว้รองรับ โดยผู้ผลิตจะมุ่งเน้นลดความยาวของ Supply Chain 
จากท่ีพึ่งพิงวัตถุดิบต่างประเทศก็หันมาในประเทศหรือผลิตเองแทน ใช้ระบบ Lean เพื่อลดต้นทุน มีการปรับ
องค์กรให้กระชับและน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นทดแทนแรงงาน และการจ้างงานจะเน้นแรงงานท่ีสามารถท า
หน้าท่ีได้หลายอย่าง หรือ Multi Skill ขณะเดียวกัน แนวโน้มยังมีการลดจ้างลูกจ้างประจ าและหันมาใช้ 
Outsorce มากขึ้น  

“ไทยมีแรงงานจบใหม่ปีละ 4-5 แสนคน แต่ส่วนใหญ่ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ขณะท่ี
ธุรกิจก าลังมุ่งสู่ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายต้องเร่งปรับตัว และหากพิจารณาจากภาคอุตสาหกรรมไทยเรา
ล้วนยังอยู่ในยุค 2.0 การก้าวข้ามไปยังยุค 4.0 จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะภาครัฐบาลและเห็นว่าการเลือกท่ีจะโฟกัสในส่ิงท่ีเราถนัด” นายสุชาติกล่าว  

ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานหลังโควิด-19 นอกเหนือจากการเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในยุค New Normal ท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้ว การท่ีไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและภาวะ
ขาดแคลนแรงงานท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย 
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 ปรับ Mindset สร้างสรรค์นวัตกรรม  

ขณะท่ีมุมมองของ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เห็นว่า เศรษฐกิจไทย
ยังมีความไม่แน่นอนสูง การใช้จ่ายจากภาครัฐยังเป็นปัจจัยหลักในการเข้ามากระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรักษา
ระดับการจ้างงานเอาไว้ โดยเฉพาะการให้เม็ดเงินกระจายลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากให้มากขึ้น ขณะท่ีแรงงานทุก
วัยจ าเป็นต้องปรับ Mindset ในการท างานและมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการด าเนินธุรกิจ  

ส าหรับธุรกิจบริการยังคงมีความน่าห่วงท่ีแรงงานในภาคนี้มีจ านวนมากแต่การเดินทางมาท่องเท่ียวของ
ต่างชาติท่ีไทยพึ่งพิงตลาดนี้สูงโอกาสจะกลับมาเหมือนก่อนโควิด-19 เป็นไปได้ยาก ตลาดท่องเท่ียวจะเปล่ียนไป
ภายใต้ New Normal และจะหันมาใช้เทคโนโลยีในการบริการมากขึ้น เช่นเดียวกับภาคเกษตรของไทยพบว่า
ประชาชนส่วนหนึ่งท่ีตกงานได้กลับไปสู่ภูมิล าเนาและยึดอาชีพเกษตรกรบางส่วน ซึ่งในท่ีสุดภาคเกษตรเองก็
จะต้องปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องมี
นโยบายในการสนับสนุนการเปล่ียนผ่าน  

ท้ังนี้ โอกาสของไทยภายหลังโควิด-19 นั้นท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการของตลาด
เปล่ียนไป โดยจะเห็นว่า E-commerce ช่องทางออนไลน์ (Online) จะมีบทบาทสูงขึ้น โดยพบว่าในปี 2562 
ตลาดนี้มีเม็ดเงินอยู่ท่ี 1.63 แสนล้านบาท และในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ ท่ี 2.2 แสนล้านบาท ขณะท่ีคนจะมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาพมากขึ้น การท างานท่ีบ้าน (WFH) จะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564: เน้นลดต้นทุน จ้างงานระยะสั้น จ้างเอาท์ซอร์สมากข้ึน 

ผลพวงจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดแรงงาน-แรงงานเปล่ียนวิถี รูปแบบการ
ท างานแตกต่างจากเดิม 
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Simon Matthews ผู้จัดการระดับภูมิกาค ประเทศไทย , ตะวันออกกลางและเวียดนาม Manpower 
Group ผู้น าท่ีปรึกษาด้านแรงงานเชิงนวัตกรรมกว่า 80 ประเทศท่ัวโลก ระบุว่า ปีท่ีผ่านมาท่ัวโลกได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกอุตสาหกรรม ท้ังยังเช่ือมโยงต่อตลาดแรงงานท่ีมี
การเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญท้ังการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ท่ีผ่านมา เป็นปีแห่งการ Recovery สู่การ Renew ในปี 2564 ท่ีต้องจับตาการฟื้นฟูครั้งส าคัญ
ท่ีทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาณการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่การตระหนักรู้
ต่ืนตัว เกิดขึ้นท้ังในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐท้ังในประเทศและในระดับโลก ต้อง
ปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงจะได้รับมือกับทุกสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาจะบรรลุความส าเร็จได้ 

ด้านสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Manpower Group ระบุว่า แนวโน้มปี 2564 ตลาด
งานส่วนใหญ่มีกลยุทธ์และออกแบบการท างานท่ีลดต้นทุนมากขึ้น มีรูปแบบการจ้างงานท่ียืดหยุ่นมากขึ้น จาก
การจ้างงานแบบประจ ามาเป็นรูปแบบการจ้างงานระยะส้ันประเภทต่างๆ ท้ังการจ้างงานช่ัวคราว จ้างงานแบบ
สัญญาจ้างและการจ้างงานในรูปแบบ outsource จะเป็นท่ีนิยมมากขึ้น 

 

นอกจากนี้ มีแนวโน้มการน าเทคโนโลยีมาท าให้ข้ันตอนการท างานบางอย่างมีลักษณะอัตโนมัติมากขึ้น 
ท้ังในส่วนของกระบวนการท างานงาน เช่น พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานบริการลูกค้า งานธุรกิจ พนักงาน
ขนส่ง และพนักงานฝ่ายผลิต Manpower Group พบว่า มีพนักงานท่ีหลากหลายช่วงอายุในองค์การมากขึ้น 
ปัจจุบันสัดส่วนแรงงานมีอายุระหว่าง 15-60 ปี ในส่วนของ Gen X, Y และ Z จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ละรุ่นมีวิธี
คิดและการท างานแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ 

กลุ่มแรงงานจะหันเข้าหาการสร้างทางเลือกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น คนท างานประจ าจะยังรักษาความ
มั่นคงในอาชีพและจะมีการสร้างรายได้เสริมจากการรับงานอิสระประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานหรือเป็น
งานท่ีถนัด เช่น ท าขนม ท าอาหารขายออนไลน์ หรือการขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
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กลุ่มแรงงานอิสระจะรับงานท่ีหลากหลายมากขึ้น บางคนผันไปเป็นรายได้หลักและสร้างความมั่นคงจาก
งานระยะส้ันหลายๆ งาน พร้อมท้ังเพิ่มความรู้ความสามารถให้สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

ทิศทางตลาดแรงงานปี2564 มีความสอดคล้องกัน 8 ใน10 สายงาน แต่ลดลงมากจากปีท่ีแล้ว 10% 
เนื่องจากตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะชะลอตัวอีกท้ังผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ท าให้ไม่มีการขยาย
โครงสร้าง 

 

จากผลส ารวจโดย Manpower Group พบว่า 10 อันดับสายงานท่ีตลาดงานต้องการ ดังนี้ สายงานขาย
และการตลาด 23.10% สายงานบัญชีและการเงิน 9.58% สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ 9.50% สายงาน
วิศวกร 8.52% สายงานไอที 7.78% งานระยะส้ัน 6.96% สายงานธุรการ 6.80% สายงานบริการลูกค้า 5.32% 
สายงานการผลิต 5.24% และสายงานบริการทางการแพทย์และสุขาพ 3.28% 

10 อันดับสายงานท่ีตลาดแรงงานต้องการ ดังนี้ สายงานขายและการตลาด 29.70% สายงานวิศวกร 
15.23% สายงานบริการลูกค้า 13.43% สายงานธุรกิาร 7.4% สายงานทรัพยากรบุคคล 7.37% สายงานไอที 
5.9% สายงานบัญชีและการเงิน 5.66% สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ 5.51% งานระดับผู้บริหาร 3.51% 
และสายงานการผลิต 2.28% 

ผลส ารวจยังระบุอีกว่า สายงานขนส่งและโลจิสติกส์มีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาอยู่ 
4.83% ตามทิศทางธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ค้าขายออนไลน์และธุรกิจเดลิเวอรี่ ด้านงานขายและการตลาดขึ้นอันดับ 
1 มา 5 ปีต่อเนื่องกัน สะท้อนให้เห็รว่าการเติบโตทางธุรกิจให้ความส าคัญกับบุคลากรท่ีเป็นตัวกลางในการ
น าเสนอสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าความงาม เทคโนโลยีต่างๆ 
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นอกจากนี้ กลุ่มงานระยะส้ัน ประเภทงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพมีความต้องการแรงงานเป็น
จ านวนมาก และเป็นตลาดงานท่ีมีความส าคัญในปัจจุบัน งานกลุ่มธุรการ งานบริการลูกค้าและงานการผลิตยังมี
ความต้องการสูง ส่วนอาชีพท่ีมาแรงปี 2564 มี 10 อาชีพ ดังนี้ งานขายและการตลาด งานบัญชีและการเงิน 
งานขนส่งและโลจิสติกส์ งานวิศวกร งานไอที งานระยะส้ันต่างๆ งานธุรการ งานบริการลูกค้า งานการผลิต และ
งานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 

นอกจากนี้ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยกลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดโควิด-19 สูงสุด 5 อันดับ ดังนี้ ธุรกิจท่องเท่ียว รายได้ลดลง 73% ธุรกิจบันเทิง รายได้ลดลง 
59% ธุรกิจรับจ้าง บริการ รายได้ลดลง 44% ธุรกิจการผลิต รายได้ลดลง 42% ธุรกิจอาหาร รายได้ลดลง 41% 
สอดคล้องกับแนวโน้มท่ีภาคแรงงานต้องเตรียมพร้อมในการปรับเปล่ียนรับความเปล่ียนแปลง 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสงขลา 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพฒันาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2. ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมีความยั่งยืนประเด็นการพัฒนา1. พัฒนาภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
การสร้างฐานรายได้ใหม่ : เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การรักษาฐานรายได้เดิม : เรื่อง การค้าชายแดน 
     : เรื่อง การท่องเท่ียว 
     : เรื่อง การเกษตร 
     : เรื่อง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
     : เรื่อง อุตสาหกรรมต่อเนื่องยางพารา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและบริการ เพื่อสร้างความ
เติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 

2. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย 
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

ประวัติจังหวัดสงขลา 
" สงขลา " ต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มี

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปพื้นบ้านเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสงขลาเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ระหว่าง ปี 
พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาส แซร์แวส เรียกช่ือเมืองสงขลา ว่า "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานว่า ค า
ว่า สงขลา เพี้ยนมาจากช่ือ "สิงหลา" (อ่าน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร 



130 
 

 

  
 

เหตุผลท่ีสงขลามีช่ือว่า สิงหลา แปลว่าเมืองสิงห์ โดยได้ช่ือนี้มาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่น
เรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแต่ไกล จะเห็นเป็นรูปสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง
สงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนี้ว่า สิงหลา ส่วนไทยเรียกว่า เมืองสทิง เมื่อมลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมือง
สทิง ก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพี้ยนเป็นส าเนียงฝรั่งคือ เป็นซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียง
มลายูและฝรั่งเสียงเพี้ยนเป็นสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอ้างว่า สงขลาเพี้ยนมาจาก "สิงขร" แปลว่า ภูเขา โดยอ้าง
ว่าเมืองสงขลาต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาแดง ต่อมาได้มีการพระราชทานนามเจ้าเมืองสงขลาว่า "วิเชียรคีรี" ซึ่งมี
ความหมายสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า "สงขลา" เดิมช่ือสิงหนคร 
(อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอะอยู่ท้าย มลายูไม่ชอบ จึงเปล่ียนเป็นอา และชาวมลายูพูดล้ินรัวเร็ว ตัด
หะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเป็น ซิงกอรา 

สงขลา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวสืบต่อกันต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบ
หลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีอ าเภอสทิงพระ ประวัติ ความเป็นมา และ
วัฒนธรรมสมัยท่ีเมืองสทิงพระเจริญ เค บูรล์เบท ได้ให้ทัศนะว่า สทิงพระ คือศูนย์กลางของอาณาจักรเซี้ยะโท้
หรือเซ็กโท เป็นแหล่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมีร่อยรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ท่ีแสดงให้เห็นว่าเมืองสทิง
พระเป็นศูนย์กลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น 
 

ค าขวัญ ประจ าจังหวัด 
นกน้ าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ 

เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ 
ตราสัญลักษณ์ 

รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหา หลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่
บุคคลบางคนบอก 

ท่ีมาของตราประจ าจังหวัดนี้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเส้ือฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากร ออกแบบตราสังข์ ใช้เป็น
เครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา 
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ที่ต้ังและขนาด 

จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดท่ี 617-756 เหนือ ลองจิจูด 100 
01-101 06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉล่ีย 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 
947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
          ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  

ขนาดพื้นท่ี จังหวัดสงขลามีขนาดพื้นท่ี 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ  

จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปีคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน 
เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีว่างของลมมรสุมจะเริ่มต้ังแต่หลังจาก

หมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่
อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล  
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  ฤดูฝน 
เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกท้ังในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจาก
พัดผ่านอ่าวไทย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นท าให้ฝนตกน้อยลง 
 
แผนที่จังหวัดสงขลา  

1.อ าเภอเมืองสงขลา 
2.อ าเภอสทิงพระ 
3.อ าเภอจะนะ 
4.อ าเภอนาทวี 
5.อ าเภอเทพา 
6.อ าเภอสะบ้าย้อย 
7.อ าเภอระโนด 
8.อ าเภอกระแสสินธุ์ 
9.อ าเภอรัตภูมิ 
10.อ าเภอสะเดา 
11.อ าเภอหาดใหญ่ 
12.อ าเภอนาหม่อม 
13.อ าเภอควนเนียง 
14.อ าเภอบางกล่ า 
15.อ าเภอสิงหนคร 
16.อ าเภอคลองหอยโข่ง 
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เพลงประจ าจังหวัดสงขลา 
 

เพลงมาร์ชสงขลา 
ขับร้อง นักร้องสุนทรสมาน โดย ใหญ่ นภายน 

เมืองสงขลาแดนฟ้าบันดาล แหล่งประสานพาณิชยการก้าวไกล 
สมิหลาทิวทัศน์เด่นตาซึ้งใจ ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย์ 
ชาวสงขลารักษาความดี ประเพณีล้วนเชิดชูชวนช่ืนชม 
แหล่งศึกษาน าพัฒนาสังคม ดินแดนอุดมสินทรัพย์นานา 

รูปสังฃ์งามเด่นนั่นเป็นมงคล มิ่งขวัญปวงชนถ้วนทุกคนเทิดทูนศรัทธา 
ร่วมใจไมตรีเหมือนดังน้องพี่เกิดร่วมมารดา 
สุขศานต์ิสืบมายืนยงคู่ฟ้าทักษิณถิ่นไทย... 

 
เพลงเสน่ห์สงขลา 
ขับร้อง ศุ บุญเล้ียง 

 
ขอถามมีเมืองไหน บนด้ามขวานทองมีสองเลใหญ่ 
มีนางเงือกสาวสวย มีลักยิ้มด้วย ไม่บอกว่าข้างไหน 

งามหาดสมิหลา สุดหูสุดตา เสียงสนเสียดใบ 
เกาะหมูเกาแมวไล่กัน ทุกวี่ทุกวันมันไล่กันท าไม 

 
ลองขึ้นเขาตังกวน ฝูงลิงมันชวนขึ้นลิฟท์ว่องไว 
มองไปในทะเล เห็นเรืองตังเก กอและ ห่างไกล 

ชวนน้องไปลองผลักหิน คงเคยได้ยินเก้าเส้งใช่ไหม 
อยากจังอยากมาสู่ขอ เงินยกให้พ่อ พ่อมายกหินไป 

 
สงขลา สงขลา 

ลองมาสงขลากันหม๊าย 
ลองชิมเต้าหู้ยี้ เถ้ากั่วหมี่ หรือขนมไข่ 

ไอศครีมไข่แข็ง ถั่วเขียว ครองแครง ข้าวมันแกงไก่ 
ข้าวฟ่าง ข้าวเม่า ข้าวย า ลองกินเหนียวด า ซาละเปาลูกใหญ่ 

กวยเต๋ียวอยู่ใต้โรงงิ้ว ใครอย่าแซงคิว แม่ค้าเขาปากไว 
 

เดินสองขาพาเดิน สองตามองเพลินถ้ายังเดินไหว 
หรือจะนั่งสามล้อ คนถีบเขารอ พ่วงข้างพาไป 

ถนนยังช่ือนางงาม ยิ่งแยิ่งงาม นครนอก คอนใน 
ห้องแถวบ้านเก่าโบราณ อยู่กันมานาน ท้ังคนจีนแขกไทย 
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ต้นไม้ ดอกไม้ประจ าจังหวัดสงขลา 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. 
ช่ือวงศ์ Miliaceae 
ช่ือสามัญ สะเดาเทียม 
ช่ือทางการค้า - 
ช่ือพื้นเมือง เทียม, สะเดาช้าง (ตรัง) 
 
ลักษณะ 

ไม้ต้นสูง ๓๐ - ๔ เมตร เปลือก เรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบ
ประกอบเป็นรูปขนนก 

ก้านใบยาว ๒๐ - ๖ เซนติเมตร เรียงสลับกันเป็นกระจุกท่ีปลายกิ่ง ใบย่อย เยื้องสลับกันเล็กน้อย 
จ านวน ๗ - ๑ คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ กว้าง ๓ - ๔ เซนติเมตร ยาว ๕ - ๘ เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ใบสี
เขียวอ่อน  ดอกออกรวมเป็นช่อ ตามง่ามใบ สีขาวหรือสีเขียวอ่อน ผลรูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง เนื้อในเมล็ดมีกล่ิน
แรงมี เมล็ดเดียว ออกดอกเดือนมีนาคม ผลแก่ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด 

นิเวศวิทยา พบขึ้นท่ัวไปทางภาคใต้ ต้ังแต่จังหวัดชุมพร ลงไป ส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นา
ประโยชน์ เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยท าลาย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบ ทุก
ส่วนเนื้อไม้ใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใช้รับประทานได้ เมล็ด น ามาสกัดสารท ายาฆ่าแมลง 
เปลือกต้มท ายาแก้บิดหรือท้องร่วง 

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว 
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พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ท าด้วยวัสดุสแตนเลส ต้ังอยู่เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาคอหงส์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวาย  

 
วนอุทยานน้ าตกบริพัตร 

ห่างจากอ าเภอเมือง 52 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 406 ระหว่างกิโลเมตรท่ี 35-36  
 
วัดถ้ าเขารูปช้าง 

ต้ังอยู่ต าบลปาดังเบซาร์ ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ประมาณ 13 กิโลเมตร  
 
อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 

ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอนาทวี และ อ.สะเดา เขาน้ าค้างเป็นเขตหวง ห้ามกว่า 40 ปี ต้ังแต่สงครามโลก 
 
หาดสะกอม 

ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา  
 
วัดขวด 

หรือสถานปฎิบัติธรรมโคกสัก ต้ังอยู่หมู่ 5 บ้านคลองหาน ต าบลบ้านแค ห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ 50 
กิโลเมตร  
 
น้ าตกโตนงาช้าง 

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นน้ าตกท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้  อยู่ห่างจากอ าเภอ
หาดใหญ่ 
 
วัดหาดใหญ่ใน 

ต้ังอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา  
 

อุทยานนกน้ าคูขุด(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) 
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 4 ต าบลคูขุด ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 55 กิโลเมตร  

 
วัดจะทิ้งพระ 

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลจะท้ิงพระ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสทิงพระประมาณ 200 เมตร เดิมเรียกว่า “วัด
สทิงพระ  
 
พิพิธภัณฑ์พธ ามรงค์ (พะธ ามะรง) 

ต้ังอยู่ท่ีถนนจะนะใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังบ้านพักเดิมของรอง
อ ามาตย์โทข ุ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 
ต้ังอยู่ท่ีถนนวิเชียรชม เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยา

สุนทรานุ  
 
ทะเลสาบสงขลา 

เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ าไปทางทิศเหนือประมาณ 80 
กิโลเมตร  
 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านอ่าวทราย ต าบลเกาะยอ บริเวณใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงท่ี 2 สถาบัน  
 
สะพานติณสูลานนท์ 

เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 4146 เช่ือมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่-
สงขลา  
 
วัดมัชฌิมาวาส 

(วัดกลาง) อยู่ท่ีถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และส าคัญท่ีสุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลาย
อยุธยา  
 
เขาเก้าเส้ง 

ห่างจากหาดสมิหลาประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปสถาบันเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังแห่งชาติ  
 
เกาะยอ 

เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง 
 

 
แหลมสมิหลา 

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาด
ทรายขาวสะอาด  
 
หมู่บ้านท ากรงนก 

ต้ังอยู่ท่ีบ้านสะกอม ต าบลสะกอม หมู่ 2 บ้านนา ต าบลบ้านนา และหมู่บ้านหัวดิน ต าบลป่าชิง กลุ่ม
แม่บ้านกรง 
 
เขาตังกวน 

บนยอดเขาตังกวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักร
นครศรีธรรมราช  
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พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

ต้ังอยู่ท่ีตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทาง 
 
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 

ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอ าเภอ
ใกล้เคียง   
 
เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง 

ประกอบด้วย เจดีย์องค์ด า ต้ังอยู่บนยอดเขาแดง สร้างไว้เป็นท่ีระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี 
เจดีย์...  
 
วัดพะโคะ 

หรือ วัดพระราชประดิษฐาน อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจ าพรรษาของ สมเด็จพะโคะ
หรือหลวงพ่อทวดเหยี...  
 
วัดเอกเชิงแส 

อยู่ท่ีต าบลเชิงแส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 408 เล้ียวซ้ายเข้าทางหลวง 4196 เข้าอ าเภอกระแสสินธุ์ 
เดิมช่ือ  
 
บ้านศรัทธา 

เป็นบ้านท่ีชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี
และรัฐบุรุษ   
 
 
สวนสัตว์สงขลา 

มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นท่ีเป็นภูเขาเล็กๆ หลายลูก  
 
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล 

อยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล เมื่อ พ.ศ. 2435 พระอาจารย์สอนบาลีในวัด
ชัยมงคล 
 
เขาน้อย 

อยู่ใกล้กับแหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 
 
แหลมสนอ่อน 
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อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลมเป็นท่ีประดิษฐานอนุสาวรีย์กรม
หลวงชุมพร 
 
ย่านเมืองเก่าสงขลา 

ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยังคงเอกลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึก
คลาสสิคสไตล์ชิโนโป 
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กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วันที่ 13 สิงหำคม 2563 

ณ หอประชุมวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร อำคำร 4 ช้ัน 4 

      

      

      

 

 

  

  
  



ประมวลภำพกิจกรรมกำรจัดบูธศูนย์ซ่อมเพื่อชมุชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ชำวบ้ำน ณ หมู่ 4 บ้ำนยูงทอง 

วันที่ 22-23 สิงหำคม 2563 
ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชิรีราถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม พิธีปัจฉิมนิเทศ 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
วันที่ 5 เมษายน 2564 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



โครงการกิจกรรมจิตอาสา 
โครงการ "ปณิธาน ความดี ท าดีเร่ิมที่ใจเรา" 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ 2563 

และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

   
 

  
 

  
 



  

http://www.lpt.ac.th/
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