
 

 

 
สรุปขอมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปการศึกษา 2562 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
1 

1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

    1.1 ชื่อวิทยาลัย 

 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช อักษรยอ วก.นศ. 

 Nakhon Si Thammarat Industrial & Community Education College อักษรยอ NICC 

 
 

    1.2 ที่อยู  

 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร อ.พระพรหม  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท  075-378612  โทรสาร  075-378612 

  E-mail nakhonicc@yahoo.com   Website  www.nicc.ac.th 

 

    1.3 ชื่อผูบริหารสถานศึกษา ดร.พันธเพ็ญ โพธิ์ใบ 
 

    1.4 ขนาดสถานศึกษา   เล็ก  กลาง  ใหญ 
 

    1.5 ตราสัญลักษณวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  

 
    1.6 สีประจำสถานศึกษา 

 

 

(สีกรมทา สีเลือดหมู) 

    1.7 ตนไมประจำสถานศึกษา 

 
(ตนปาริชาต) 
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    1.8 คติพจนของวิทยาลัย 

                           
     

 1.9 ปรัชญา 

                      
เปนปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชที ่มุ งเนนใหบุคลากร และ

นักศึกษาไดรวมกันคิดรวมกันทำ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ประพฤติดี  หมายถึง ใหบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามกรอบของ

กฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย   วาจา  และจิตใจ 

ฝมือเยี่ยม  หมายถึง  ใหบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษารวมกันฝกฝนปฏิบัติงานใหเกิดทักษะ

ฝมือที่ชำนาญในแตละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ฝกอบรมตนใหมีคุณภาพ 

เปยมน้ำใจ  หมายถึง  ใหบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาไดแสดงออกถึงความมีคุณธรรมทาง

จิตใจ รูจักการชวยเหลือแบงปนและคำนึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม 

วินัยเครงครัด  หมายถึง  ใหบุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตนเปน

พลเมืองที่ดี  ตามกรอบของกฎหมายบานเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาชุมชน  หมายถึง  ใหบุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา รวมกันใชสติปญญาความสามารถ

ดานวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาชวยเหลือชุมชนใหเกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ       เกิดรายไดและเรียนรู

รวมกันอยางกลมกลืน 

 

   1.10 วิสัยทัศน   

                
 

   1.11 อัตลักษณ 

             
 

   1.12 เอกลักษณ 

                        

“รวมพลัง สรางเยาวชน” 

“ประพฤติดี   ฝมือเย่ียม เปยมนำ้ใจ วินัยเครงครัด พัฒนาชุมชน” 
 

“องคกรแหงการเรียนรู ผูเรียนมีคุณภาพ เปนเลิศดานวิชาชีพ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เปนท่ียอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน” 

““ทักษะดี มีคุณธรรม นำความรู สูสังคม” 

 “พืชไรดินปลอดสารพิษ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 1.13 พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2. สงเสริมการคิดคน วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี

3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคณุภาพและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

5. สรางภาคีเครือขายในการพัฒนาองคกร กับทุกภาคสวนในดานบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

 1.14 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทำการกอสรางเมื่อวันที่  15  กันยายน  2524 เสร็จสมบูรณ

เมื่อวันที่  15 เมษายน  2526  เปดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2526  และไดรับเกียรติ

จาก ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย ซึ ่งดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเปน

ประธานในพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2526 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึง

ถือเอาวันที่  29  กรกฎาคม  ของทุกปเปนวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมข้ึนทุกป โดยใชชื่อวา “วัน

การอาชีพนครศรีปริทรรศน" 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่  79  ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดตอ       ถนนพัฒนาการ 

  ทิศใต   ติดตอ       ถนนชลประทาน 

  ทิศตะวันออก  ติดตอ       ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันตก  ติดตอ      บานพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 1.15 แผนที่เดินทางไปยังสถานศึกษา 
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 1.16 ทำเนียบผูบริหาร 

  1. นายบุญเรือง  เมืองสง  ดำรงตำแหนง ระหวาง พ.ศ. 2525 – พ.ค. 2533 

2. นายสมบูรณ  อนุกูลพันธ ดำรงตำแหนง ระหวาง พ.ค. 2533 – ก.ย. 2533 

3. นายอำนาจ  เต็มสงสัย ดำรงตำแหนง ระหวาง ก.ค. 2534 – พ.ค. 2540 

4. นายสมหมาย  พลเดช  ดำรงตำแหนง ระหวาง พ.ย. 2540 – ก.ย. 2541 

5. นางรอยพิมพใจ เพชรกุล  ดำรงตำแหนง ระหวาง พ.ย. 2541 – ธ.ค. 2545 

6. วาที่ ร.ท. พงศักดิ์ สนั่นพัฒนพงศ ดำรงตำแหนง ระหวาง ก.พ. 2546 – ส.ค. 2549 

7. นายสุรพล  โชติธรรมโม ดำรงตำแหนง ระหวาง ส.ค. 2549 – มิ.ย. 2552 

8. นางเนาวรัตน  รัตนพันธ ดำรงตำแหนง ระหวาง มิ.ย. 2552 – มิ.ย.  2554 

9. นางจำเรียง          หนูดำ  ดำรงตำแหนง ระหวาง ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2556 

10. นายธงชัย          รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหนง ระหวาง ม.ค. 2557 – พ.ย. 2559 

  11.นางพันธเพ็ญ        โพธิ์ใบ  ดำรงตำแหนง ระหวาง มิ.ย. 2559 – ปจจุบัน 

 

2. ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพื้นที่ 

ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
สังกัดในพ้ืนที่ 

 การศึกษาศึกษา

ในระบบ 

 ดานอาชีวศกึษา  ของรัฐ 

 เอกชน 

 ภาคใต 

 อศจ. ภาคใต 

 

3. ขอมูลบุคลากร (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

    3.1 บุคลากรจำแนกตามตำแหนง 

 

บุคลาการจำแนกตามตำแหนง 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

1. ผูบริหาร 4 4 4 

2. ขาราชการครู 47 43 40 

3. ขาราชการพลเรือน 3 3 3 

4. พนักงานราชการ (ครู) 3 3 3 

5. ครูอัตราจาง 13 13 16 

6. ลูกจางประจำ 6 6 3 

7. ลูกจางชั่วคราว 21 20 22 

รวม 98 92 91 
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    3.2 บุคลากรจำแนกตามวุฒกิารศึกษา 

ลำดับท่ี บุคลากรจำแนกตามวุฒกิารศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

1 ต่ำกวาปริญญาตรี 18 17 15 

2 ปริญญาตรี 61 59 65 

3 ปริญญาโท 19 15 10 

4 ปริญญาเอก 0 1 1 

รวม 98 91 92 

**รวมบุคลากรท้ังหมด  
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บุคลาการจาํแนกตามตาํแหน่ง

1. ผูบ้รหิาร 2. ขา้ราชการครู 3. ขา้ราชการพลเรอืน 4. พนกังานราชการ (ครู)

5. ครูอตัราจา้ง 6. ลกูจา้งประจาํ 7. ลกูจา้งชวัคราว
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    3.3 บุคลากรจำแนกตามวิทยฐานะ 

ลำดับท่ี บุคลากรจำแนกตามวิทยฐานะ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

1 ครูผูชวย 1 1 0 

2 คร ู(ไมมีวิทยฐานะ) 0 8 7 

3 ครูชำนาญการ 29 31 30 

4 ครูชำนาญการพิเศษ 7 7 7 

5 ครูเชี่ยวชาญ 0 0 0 

6 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 

รวม 37 47 44 

**รวมผูบริหารและขาราชการคร ู

 
 

   3.4 บุคลากรจำแนกตามชวงอายุ 

ลำดับท่ี บุคลากรจำแนกตามชวงอายุ จำนวน (คน) 

1 ต่ำกวา 30 ป 15 

2 30 - 40 ป 10 

3 41 - 50 ป 28 

4 51 -60 ป 34 

5 60 ป ขึ้นไป 4 

รวม 91 

      **จำนวนบุคลากร ณ วนัที่ 10 พ.ค. 2562  
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บุคลากรจาํแนกตามวิทยะฐานะ

ครูผูช้ว่ย ครู (ไมมี่วิทยฐานะ) ครูชาํนาญการ ครูชาํนาญการพิเศษ ครูเชยีวชาญ ครูเชยีวชาญพิเศษ
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4. ขอมูลจำนวนผูเรียน 

    4.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2561-2563 

ปการศึกษา 
ปวช. ปวส. 

รวมทั้งหมด 
ปกต ิ ทวิภาคี รวม ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

2562(10 มิ.ย.62) 409 127 536 18 168 186 722 

2561(11 มิ.ย.61) 382 134 516 11 183 194 710 

2560(10 มิ.ย.60) 410 167 577 4 189 193 770 

    หมายเหตุ ไมรวมนักเรียนนักศึกษาตกคาง 

 

 
  

ตาํกว่า 30 ปี
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จํานวนนัก เรี ยนนักศึกษา ปวช.  และ ปวส.

ปวช.(รวม) ปวส.(รวม)
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    4.2 จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวช.1 143 50 193 

ปวช.2 151 33 184 

ปวช.3 115 44 159 

รวม ปวช. 409 127 536 

      หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 
   

   4.3 จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 13 66 79 

ปวส.2 5 102 107 

รวม ปวส. 18 168 186 

     หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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   4.4 จำนวนนักเรียน ปวช. 1 จำแนกตามแผนกวิชา ปการศึกษา 2562 

สาขางาน 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. ยานยนต  22   22 22   22 44 0 44 

2. ยานยนต (ทวิ) 19   19 17   17 36 0 36 

3. ตัวถังและสีรถยนต(ทวิ)     0     0 0 0 0 

4. ผลิตชิ้นสวนยานยนต 11   11     0 11 0 11 

5. ไฟฟากำลัง  17   17 14   14 31 0 31 

6. อิเล็กทรอนิกส 3 1 4     0 3 1 4 

7. กอสราง 12 1 13     0 12 1 13 

8. การตลาด   4 4     0 0 4 4 

9. การบัญชี   13 13     0 0 13 13 

10. อาหารและโภชนาการ 2 5 7     0 2 5 7 

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 4 10     0 6 4 10 

12. เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 6   6     0 6 0 6 

13. การโรงแรม (ทวิ) 1 13 14     0 1 13 14 

รวม 99 41 140 53 0 53 152 41 193 

    หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

     
    

44

36

0

11

31

4

13

4

13

7
10

6

14

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

จํานวนนักเรยีน ปวช.1 จําแนกตามแผนกวิชา ปการศึกษา 2563



 

 

 
สรุปขอมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปการศึกษา 2562 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
10 

4.5 จำนวนนักเรียน ปวช. 2 จำแนกตามแผนกวิชา ปการศึกษา 2562 

สาขางาน 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. ยานยนต  16 1 17 20   20 36 1 37 

2. ยานยนต (ทวิ) 11   11 14 1 15 25 1 26 

3. ตัวถังและสีรถยนต(ทวิ) 2   2     0 2 0 2 

4. ผลิตชิ้นสวนยานยนต 14   14     0 14 0 14 

5. ไฟฟากำลัง  17   17 15 1 16 32 1 33 

6. อิเล็กทรอนิกส 9   9     0 9 0 9 

7. กอสราง 22   22     0 22 0 22 

8. การตลาด 5   5     0 5 0 5 

9. การบัญชี 1   1     0 1 0 1 

10. อาหารและโภชนาการ 3 4 7     0 3 4 7 

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 5 15     0 10 5 15 

12. เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 8   8     0 8 0 8 

13. การโรงแรม (ทวิ) 1 4 5     0 1 4 5 

รวม 119 14 133 49 2 51 168 16 184 

   หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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   4.6 จำนวนนักเรียน ปวช. 3 จำแนกตามแผนกวิชา ปการศึกษา 2562 

สาขางาน 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. ยานยนต  14   14 20   20 34 0 34 

2. ยานยนต (ทวิ) 21   21 11   11 32 0 32 

3. ตัวถังและสีรถยนต(ทวิ) 6   6     0 6 0 6 

4. ผลิตชิ้นสวนยานยนต 7   7     0 7 0 7 

5. ไฟฟากำลัง  13   13 13   13 26 0 26 

6. อิเล็กทรอนิกส 5   5     0 5 0 5 

7. กอสราง 6   6     0 6 0 6 

8. อาหารและโภชนาการ   6 6     0 0 6 6 

9. คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 5 9     0 4 5 9 

10. คอมพิวเตอรธุรกิจ (เรือนจำ)   22 22     0 0 22 22 

11. การโรงแรม (ทวิ) 2 4 6     0 2 4 6 

รวม     115 44 0 44 122 37 159 

   หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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4.7 จำนวนนักเรียน ปวส. 1 จำแนกตามแผนกวิชา ปการศึกษา 2562 

สาขางาน 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. เทคนิคยานยนต (ทวิ) 14   14 13   13 27 0 27 

2. เครื่องมือกล (ทวิ) 5   5     0 5 0 5 

3. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 6   6     0 6 0 6 

4. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6) 1   1     0 1 0 1 

5. ไฟฟา (ทวิ) 6   6     0 6 0 6 

6. ไฟฟา (ทวิ) ม.6 5   5     0 5 0 5 

7. กอสราง 2   2     0 2 0 2 

8. กอสราง (ม.6) 4   4     0 4 0 4 

9. การบัญชี (ทวิ)   2 2     0 0 2 2 

10. การตลาด (ทวิ)   4 4     0 0 4 4 

11. การตลาด (ทวิ) ม.6   2 2     0 0 2 2 

12. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิ) 5 5 10     0 5 5 10 

13. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)   3 3     0 0 3 3 

14. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ) ม.6   2 2     0 0 2 2 

รวม 48 18 66 13 0 13 61 18 79 

   หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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4.8 จำนวนนักเรียน ปวส. 2 จำแนกตามแผนกวิชา ปการศึกษา 2562 

สาขางาน 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 ก.3 รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย ชาย หญิง รวม 

1. เทคนิคยานยนต (ทวิ) 14   14 13   13 17 48 0 48 

2. เครื่องมือกล (ทวิ) 5   5     0  5 0 5 

3. ไฟฟากำลัง (ทวิ) 6   6     0  5 0 5 

4. ไฟฟา ม.6 6   6     0  11 0 11 

5. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 9 1 10     0  4 0 4 

6. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ม.6 1   1     0  8 9 17 

7. กอสราง ม.6 2   2     0  2 6 8 

8. การบัญชี (ทวิ)   2 2     0  0 4 4 

9. การตลาด (ทวิ)   3 3     0  0 5 5 

รวม 48 16 64 13 0 13 17 83 24 107 

   หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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 4.9 ขอมูลจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 (ขอมูล ณ 10  มิถุนายน 2559) 205 127 61.95 

ปวส.2 (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 92 85 92.39 

รวม 297 212 71.38 

     หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

                     
 

5. ขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีอาคารสถานที่ บนเนื้อที่ประมาณ 79 ไรเศษ วิทยาลัยฯ ไดใช
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   5.1 ขอมูลการแบงพื้นที่โดยประมาณ 

สิ่งปลูกสราง ขนาดพื้นท่ีโดยประมาณ (ไร) 

ใชปลูกสวนปา 5 

ใชเปนสนามกีฬา 5 

ใชเปนบริเวณบานพักครู 15 

ใชเปนพื้นที่แปลงเกษตร 10 

ใชเปนบอเลี้ยงปลาประมาณ   7 

เปนที่ตั้งอาคารสำนักงาน   4 

ใชเปนที่ปลูกสรางอาคารเรียน   8 

ใชเปนที่สรางโรงฝกงาน   12 

ใชเปนถนน   4 

พ้ืนที่น้ำทวมขัง   9 

รวม 79 
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   5.2 ขอมูลจำนวนอาคาร 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 

อาคารปฏิบัติการ 6 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค 2 

อาคารอื่น ๆ 9 

รวมทั้งสิ้น 21 

 

 
 

5.3 ขอมูลหองเรียนและพื้นที่ปฏิบตังิาน 

แผนกวิชา/แหลงเรียนรู จำนวนหองเรียน/พื้นท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

แผนกวิชาชางยนต 19 หอง  

แผนกวิชาชางกลโรงงาน  4 หอง  

แผนกวิชาชางกอสราง 3 หอง  

แผนกวิชาชางไฟฟากำลัง 13 หอง  

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 7 หอง  

แผนกวิชาการบัญชี 3 หอง  

แผนกวิชาการตลาด 3 หอง  

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 หอง  

อาคารเรียน

14%

อาคารปฏิบัตกิาร

29%

อาคารวิทยบริการ

5%
อาคารอเนกประสงค

9%

อาคารอ่ืน ๆ

43%

จํานวนอาคาร(หลัง)
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แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 4 หอง  

แผนกวิชาการโรงแรม 3 หอง  

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 หอง  

แหลงเรียนรูในวิทยาลัย 4 หอง/แหลง  

รวม 70 หอง  

   

          
 

5.4 ขอมูลหองเรียนและพื้นที่ปฏิบตังิาน แตละแผนกวิชา 

    แผนกวิชาชางยนต จำนวน 19 หอง ประกอบดวย 

หองเรียนอิเล็กทรอนิกสยานยนต AU1106 

หองเรียนเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ AU1204 

หองเรียนคอมพิวเตอร 1 AU1203 

หองเรียนคอมพิวเตอร 2 AU1204 

หองเรียนทฤษฎีชางยนต AU3101 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานสงกำลังรถยนต AU1103 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสรถยนต AU1106 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส AU3102 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องยนตดีเซล AU3103 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ AU3106 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานปรับอากาศรถยนต AU3105 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานสีรถยนต AU3107 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครืองลางรถยนต AU3104 

แผนกวิชาชางยนต

27%

แผนกวิชาชางกลโรงงาน    

6%

แผนกวิชาชางกอสราง

4%

แผนกวิชาชางไฟฟากาํลัง

19%

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

10%

แผนกวิชาการบญัช ี4%

แผนกวิชาการตลาด 4%

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 4%

แผนกวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 6%

แผนกวิชาการโรงแรม

4%

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6% แหลงเรียนรูในวิทยาลัย

6%
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หองเรียนเครื่องจักรกลหนัก 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานจักรยานยนต 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องยนตเล็ก 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานไฟฟารถยนต 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องยนตแกสโซลีน 

พ้ืนที่ปฏิบัติงานวัดละเอียดชางยนต 

 

  แผนกวิชาชางกลโรงงาน จำนวน 4 หอง ประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ CNC 

หองปฏิบัติการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการเขียนแบบ 

พ้ืนที่งานกลึงโลหะ 

 

  แผนกวิชาชางกอสราง จำนวน 3 หอง ประกอบดวย 

หองทดสอบวัสดุ 

หองเรียน 533 หองเรียนทฤษฎ ี

หองเรียน 534 หองเรียนทฤษฎ ี

 

  แผนกวิชาชางไฟฟากำลัง จำนวน 13 หอง ประกอบดวย 

หองนิวเมติกส 

หองไฟฟาเบื้องตน ชฟ.2 

หองวงจรไฟฟากระแสตรง ชฟ.15 

หองเครื่องวัดไฟฟา ชฟ.11 

หองควบคุมมอเตอร ชฟ.6 

หองมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชฟ.8 

หองติดตั้งไฟฟา 2 ชฟ.16 

หองเครื่องทำความเย็น ชฟ.12 

หองอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ชฟ.13 

หองเครื่องกลไฟฟากระแสตรง ชฟ. 15 

หองเรียนทฤษฎีการติดตั้งไฟฟา ชฟ.16 

หองบำรุงรักษา 

หองซอมเครื่องใชไฟฟา 
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  แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จำนวน 7 หอง ประกอบดวย 

หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน EC02 

หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา EC08 

หองปฏิบัติการเครื่องมือวัด EC07 

หองปฏิบัติการดิจิตอล EC08 

หองปฏิบัติการอุปกรณอิเล็กทรอนิกส EC03 

หองปฏิบัติการเครื่องเสียง EC09 

หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม(หองหุนยนต) EC06 

 

  แผนกวิชาการบัญช ีจำนวน 3 หอง ประกอบดวย 

โรงเรียนธนาคาร 

หองบัญชี 1 

หองบัญชี 2 

 

  แผนกวิชาการตลาด จำนวน 3 หอง ประกอบดวย 

หองปฏิบัติการพิมพดีดไทย 

หองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ 

หองปฏิบัติการตลาด 

 

  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 หอง ประกอบดวย 

หองเรียนอาหาร 

หองปฏิบัติการอาหาร 1  

หองปฏิบัติการอาหาร 2 

 

  แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 4 หอง ประกอบดวย 

แหลงเรียนรูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

พ้ืนที่เพาะพันธุสัตวน้ำ 

พ้ืนที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส 

เรือนเพาะชำ 

 

  แผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 3 หอง ประกอบดวย 

หองจำลองหองพักโรงแรม 

Nicc café 
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หองการเรียนรูการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 หอง ประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ COM 1  

หองปฏิบัติการ COM 2  

หองปฏิบัติการ COM  3  

หองปฏิบัติการ LAB center  

 

 5.5 แหลงเรียนรูในวิทยาลัย ประกอบดวย 

ศูนย fixit center ถาวร 

ศูนยการเรียนรูสวนพฤกษาศาสตรโรงเรียน,ศนูยการเรียนรูเกษตรพอเพียง 

 

6. ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ระดับ 

3 รูปแบบ  

 

    6.1 ขอมูลจำนวนสาขางานที่เปดสอน 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ประเภทวิชา  สาขาวิชา 

อุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม 5 

พาณิชยกรรม 2 บริหารธุรกิจ 2 

ศิลปกรรม 0 ศิลปกรรม 0 

คหกรรม 1 คหกรรม 0 

เกษตรกรรม 0 เกษตรกรรม 0 

ประมง 1 ประมง 0 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 0 อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 0 

รวม 11 รวม 9 
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 6.2 ขอมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (หลักสูตร 3 ป) 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades) 

                 1) สาขาวิชาชางยนต (Automotive) 

                   - สาขางานยานยนต (Automotive) 

                   - สาขางานยานยนต (ทวิภาคี) (Automotive) 

                 2) สาขาวิชาชางกลโรงงาน (Machine Shop) 

                   - สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต (Automotive Pasts Production) 

                 3) สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง (Electrical Power) 

                   - สาขางานไฟฟากำลัง (Electrical Power) 

                  4) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส (Electronics) 

                   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส (Electronics) 

5) สาขาวิชาการกอสราง (Building Construction) 

                   - สาขางานกอสราง (Building Construction) 

 

               ประเภทวิชาพณิชยกรรม (Commerce) 

1) สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 

                   - สาขางานการบัญชี (Accounting) 

 

2) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) 

                   - สาขางานการตลาด (Marketing) 

 

               ประเภทวิชาคหกรรม (Home Economics) 

   1) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 

                   - สาขางานอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 

 

               ประเภทวิชาประมง (Fisheries) 

   1) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (Aquaculture) 

                   - สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (Aquaculture) 

 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourism Industry) 

        1) สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel and Hospitality) 

                   - งานการโรงแรม (ทวิภาคี) (Hotel and Hospitality) 
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               ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology) 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

                    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ป 

รับจากผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 มีสาขาวิชา ดังนี ้

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades) 

1) สาขาวิชาเครื่องกล (Mechanical Technology) 

                   - สาขางานเทคนิคยานยนต (Automotive Technology) 

2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (Production Technology) 

                   - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) (Mechine Tools) 

   3) สาขาวิชาไฟฟา (Electrical Engineering) 

                    - สาขางานไฟฟากำลัง (ทวิภาคี) (Electrical Power) 

   4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Engineering) 

                   - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม) (Electrical Industry) 

   5) สาขาวิชาชางกอสราง 

                    - สาขางานกอสราง 

 

               ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology) 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   - สาขางานนักพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร (ทวิภาคี) (Information Technology) 

 

               ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

1) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) 

- สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) (Marketing) 

2) สาขาวิชาการบัญชี 

                   - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 

               ประเภทอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

1) สาขาวิชาการโรงแรม 

                   - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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 ระดับทวิศึกษา 

               - สาขางานยานยนต 

               - สาขางานเครื่องมือกล 

               - สาขางานไฟฟากำลัง 

               - สาขางานการตลาด 

      - สาขางานการโรงแรม 

 

           ระดับเตรียม ปวช. 

               - สาขางานเชื่อมโลหะ 

               - สาขางานกอสราง 

               - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

               - สาขางานและโภชนาการ 
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7. โครงสรางการบริหาร และบุคลากร สถานศึกษา  

          เพื่อใหการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทำ รวม

ประเมิน รวมปรับปรุง จึงกระจายอำนาจการบริหารงานภายในสถานศกึษาตามโครงสรางการบริหารดังนี้ 

นางพันธเพ็ญ โพธ์ิใบ

ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

นายธนเดช นวลเจริญ

ฝายบริหารทรัพยากร

นายสุนทร สงพราหมณ

ฝายแผนงานและความ

รวมมือ

นายธนเดช นวลเจริญ

นายสุนทร สงพราหมณ

นายประสิทธ์ิ สุวรรณา

ฝายพัฒนากิจการฯ

นายประสิทธ์ิ ส ุวรรณา

ฝายวชิาการ

นางยุพนิ นวลผอง

งานบริหารงานท่ัวไป

นางสุพร ภูมิวาส

งานบุคลากร

นางเรณู คงเกิด

งานการเงิน

นางนวลจันทร ทรัพยแตง

งานการบญัชี

นายมานิตย เดชารัตน

งานพัสดุ

นายประสิทธ์ิ ศรีเชื้อ

งานอาคารสถานท่ี

นายวรวิทย หม่ันเพียร

งานทะเบียน

นางอรอุมา ทองโอ

งานประชาสัมพันธ

นายเอกศักด์ิ อินทรเตรียะ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายสุภาพ ทองโอ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นายชัยยนัต ขวัญเกื้อ

งานความรวมมือ

นายเอกศักด์ิ สงวนคํา

งานวิจัยพัฒนา นวตักรรม 

และส่ิงประดิษฐ

นายสมกิต ดวงกูล

งานประกันคุณภาพ และ

มาตราฐานการศึกษา

นางนัยนา หอมดํารงศักด์ิ

งานสงเสริมผลิตผลการคา

และประกอบธุรกิจ

นายบุญธรรม คําแปน

งานฟารมและโรงงาน

นายประเวท จันทรงาม

งานกิจกรรมนักเรยีน

นกัศึกษา

นางเกศนี ชนะสงคราม

งานครูที่ปรึกษา

นายอดิศร แซเอ้ียว

งานปกครอง

นางวดี กุลจติติชนก

งานแนะแนวและการ

จัดหางาน

นายมานิตย เดชารัตน

งานสวัสดิการ นกัเรียน

นกัศึกษา

นายสุวัฒน อมรกล

งานโครงการพิเศษ และ

บริการชุมชน

แผนกวิชา
นางราศี นามโชติ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นายชาตร ีศ ักด์ิภิรมย แผนกวิชาชางยนต

นายมาโนช ตอเหลาคา  แผนกวิชาชางกลโรงงาน

นายณัฐชัย ไตรเมศ แผนกวิชาชางกอสราง

นายสุมน โสสมัน แผนกวิชาช างไฟฟากาํลัง

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ แผนกว ิชาชางอ ิเล็กทรอนิกส

นายศิระพงษ หอมดํารงศักด์ิ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายศุภรณ กาญจนอารี แผนกว ิชาชางเชื่อมโลหะ

นางยอม คําแปน แผนกวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

นางลดัดา ต ั้งมณีสกลุ แผนกว ิชาการตลาด

นางนัยนา หอมดํารงศักด์ิ แผนกว ิชาการตลาด

น.ส.จุฑาภรณ ศรีใส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางพวงเพ็ญ มากาบแกว แผนกวิชาการโรงแรม

นางเกสร อินทร เต รียะ แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ

นางสาวปยะพร แกวแสง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน

นางสาวจุฑาภรณ ศรีใส

งานวัดผลและประเมินผล

นายวสันต ดาราสูรย

งานวิทยบริการและหองสมุด

นายสนอง บํารุง

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี

นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา

งานส่ือการเรียนการสอน
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8. ขอมูลงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 3,756,177.00 

งบดำเนินงาน 8,661,831.96 

งบลงทุน 3,187,560.00 

งบเงินอุดหนุน 3,858,647.20 

งบรายจายอ่ืน 3,497,900.00 

รวมทั้งสิ้น 22,962,116.16 

 

 
 

9. สภาพชุมชน เศรษฐกจิ สังคม 

 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในอำเภอพระพรหม ตำบลนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 9.1 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ตำบลนาสาร 

 ตำบลนาสารมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ 27.747 ตารางกิโลเมตร (17,341875.- ไร) หางจาก

จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ม. อาชีพหลักของประชาชน ทำสวน/ทำไร และอาชีพเสริม ปลูกมันเทศ, ทำขนม

แหง, ทำสวนผลไม, เลี้ยงโค, ทำนา โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดตอ ตำบลไชยมนตรี และตำบลมะมวงสองตน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศใต ติดตอ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันออก ติดตอ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันตก ติดตอ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรธีรรมราช และตำบลขุนทะเล 

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบบคุลากร

16%

งบดําเนินงาน

38%งบลงทุน

14%

งบเงินอุดหนุน

17%

งบรายจายอื่น

15%

ประเภทงบประมาณ
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   ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่สำคัญ 

 ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ตอนกลางของภาคใต จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน แตอากาศโดยทั่วไปไมรอน

จัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผานจากทะเลทั้งสองฝง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน และฤดูฝน 

 สภาพทั่วไปของ ต.นาสาร พ้ืนที่เปนที่ราบลุม เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำทวมขังพื้นที่ สามารถปลูกพืชได

เพียงบางสวน 

 

  การแบงเขตการปกครองทองถิ่น เทศบาลตำบลนาสารแบงเขตการปกครองประกอบดวย 7 ชุมชน 

ไดแก 

 - ชุมชนบานหนองลุง  - ชุมชนบานมะมวงตลอด - ชุมชนบานพระเพรง 

 - ชุมชนบานมะมวงขาว - ชุมชนบานหนองจระเข - ชุมชนบานหวยพระ 

 - ชุมชนบานทุงปรัง 

 

  ดานการศึกษา มีสถานศึกษา ดังนี้ 

 - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 

 - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 - โรงเรียนวัดหนองแตน 

 - โรงเรียนวัดมะมวงขาว 

 - โรงเรียนวัดมะมวงตลอด 

 - โรงเรียนวัดกัด 

 - โรงเรียนวัดคนันาราม 

 - โรงเรียนวัดพระเพรง 

 - ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช 

 

  ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลนาสาร มีท้ังหมด 6 วัด ดังนี ้

 - วัดมะมวงตลอด  - วัดกัด   - วัดหนองแตน 

 - วัดมะมวงขาว  - วัดคันนาราม  - วัดพระเพรง 

 

  สถานพยาบาล 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพระเพรง 

 

  สถานท่ีราชการ 

 - สนง.ขนสง จ.นครศรีธรรมราช 

 - แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีธรรมราช 
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 - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จ.นครศรธีรรมราช 

 - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ จ.นครศรีธรรมราช 

 - สนง.ชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช 

 - สนง.ไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต) นครศรีธรรมราช 

 - สนง.การประปาสวนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 

 - สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช 

 - สนง.ขนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - สนง.พัฒนาสังคม จ.นครศรีธรรมราช 

 - สำนักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 

 - สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

 - สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 9.2 ขอมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

รูปพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีตรา 12 นักษัตร

ลอมรอบ หมายถึง ๑๒ เมืองนักษัตร จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ มีท้ังหมด ๑๒ เมือง  

 
 

ความหมายจังหวัด  : นครอันงามสงา แหงพระราชาผูทรงธรรม 

ใชอกัษรยอจังหวัด    : นศ. 

ดอกไมประจำจังหวัด  : ดอกราชพฤกษ 

ตนไมประจำจังหวัด : ซื่อตนแซะ ชื่อวิทยาศาสตรวา Mellettia atropurpurea 

นกประจำจังหวัด      : ชื่อนกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird) 

 

เพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีเชื้อชาติไทยพำนักทางปกษใต 

ตั้งนครสุนทรสงามาแตไร    ปญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏภิาณ 

เคยมีชื่อเดนชัดในประวัติศาสตร   สืบทายาทตระกูลใหญเกียรติไพศาล 

มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ   ตามตำนานชาติไทยไดมีมา 

จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเดน    สมที่เปนเมืองสำคัญอันสุดหา 

สมเปนดานดานใตใกลคงคา    พึงรักษาเกียรติไวคูไทยเทอญ" 
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วิสัยทัศนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครแหงอารยธรรม นาอยู นาเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน 

 

คำขวัญประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช 

       นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แรธาตุอุดม เครื่องถมสาม

กษัตริย มากวัด มากศิลป ครบสิ้นกุงปู 

 

คติเตือนใจ 

       ไมประพฤติชั่ว ไมทำลายผูอื่น มุงทำความดี เจริญดวยศกัดิ์ศรี ตั้งจิตผองใสผูกไมตรีมีมรรยาทตอทุกคน 

 

แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ธงประจำจังหวัด 

 

 

รูปพระบรมธาตุเมืองนครศรธีรรมราชลอมรอมดวย

ตราสิบสองนักษัตร อันเปนตราประจำเมืองประทับ

อยูตรงกลางผืนธงสีมวง-เหลืองแบงครึ่งตามแนวนอน 

 

 

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

อำเภอพรหมคีรี 

อำเภอลานสกา 

อำเภอฉวาง 

อำเภอพิปูน 

อำเภอเชียรใหญ 

อำเภอชะอวด 

อำเภอทาศาลา 

อำเภอทุงสง 

อำเภอนาบอน 

อำเภอทุงใหญ 

อำเภอปากพนัง 

อำเภอรอนพิบูลย 

อำเภอสิชล 

อำเภอขนอม 

อำเภอหัวไทร 

อำเภอบางขัน 

อำเภอถ้ำพรรณรา 

อำเภอจุฬาภรณ 

อำเภอพระพรหม 

อำเภอนบพิตำ 

อำเภอชางกลาง 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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10. ขอมูลสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

     10.1 สถานท่ีฝกประสบการณของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น   ปวช.2, ปวช.3, ปวส.2 (ทวิภาคี) จำนวน 

๗๙ สถานประกอบการ เชน 

- อูหนึ่งออโตเซอรวิส 

- อูสุนทรการชาง 

- เล็กการชาง 

- แอ็ดคาแคร 

- อูเกามอเตอรไซด 

- อูอินณรงคเซอรวิส 

- อูคลินิกยนต 

- รานแตงยานยนต 

- อูวิรัตน อรชร 

- รานสวัสยานยนต 

- อูโอการชาง 

- อูสุเมศการชาง 

- หจก.เบนซราชา 

- บริษัทโตโยตา นครศรธีรรมราช 

- อูอุปการดีกรชาง 

- แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 

- อูประเทืองเจริญยนต 

- อูสุริยะการยนต 

 

   10.2 สถานประกอบการที่มีสวนรวมจัดการเรียนการสอน 

 - บริษัท มิตซูชูเกียรติ ยนต นครศรีธรรมราช  นายวสันต ดาราสูรย 

 - บริษัท โคมัตสุเซลส (สาขาทุงสง) นายเอกศักดิ์ สงวนคำ 

 - หจก. เศรษฐานครกอสราง วาที่รอยตรีประภรณ อินทรเสนีย 

 - บริษัท ซี.พี.รีเทลลิงค จำกัด  นางสาวปยะพร แกวแสง 

 - หาง เซ็นทรัลพลาซา นครศรีฯ นางสาวอลิศา ไกรนรา 

 - โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอรท นางสาวณัฐสุดา คงทอง 

 - โรงแรม ดีวานา พลาซา กระบี่ อาวนาง นางสาวสิรารัตน สงเทพ 

 - บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารฟารมอนุบาลลูกกุง จำกัด เขตสุราษฎรและระยอง นายบุญธรรม คำ

แปน 
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 10.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิต / แกนมัธยมศึกษา ม.๑ – ม.๓ จำนวน ๑๐ 

สถานศึกษา ประกอบดวย 

- อำเภอเมือง โรงเรียนทาวราษฎรสงเคราะห 

- อำเภอพระพรหม โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 

- อำเภอพระพรหม โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 

- อำเภอพระพรหม โรงเรียนวัดราษฎรเจริญวราราม 

- อำเภอรอนพิบูลย เสาธงวิทยา 

- อำเภอรอนพิบูลย โรงเรียนวัดสามัคยาราม 

- อำเภอลานสกา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

- อำเภอลานสกา โรงเรียนบานสำนักใหม 

- อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราษฎรบำรงุ 

- อำเภอทุงสง โรงเรียนกาญจนาศึกษาพัฒนาการ 

- อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

 10.4 โครงการและความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

   โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพฒันาชนบท 

  - เรือนจำกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

  โครงการความรวมมืองานวิจัยและนวัตกรรมประกอบดวย 

 - อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 - สำนักงานวิจัยแหงชาติ 

 - ศูนยกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP 

 

  โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกอบดวย 

 - วัดมะมวงขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช (อวท.) 

 

  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประกอบดวย การอบรมเขยีนแผนธุรกิจ, การศึกษาดูงาน

สถานศึกษาตนแบบการศึกษา และดูงานสถานประกอบการ 

 - การอบรมเขียนแผนธุรกิจเพ่ือการเปนผูประกอบการ  

 - SME bank ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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 - ธนาคารโรงเรียนรวมกับ ธกส. สาขาลานสกา 

 - ศึกษาดูงานไรจันทรรังษี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

  โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางบริการชุมชนถาวร (Fix it Center) ณ วิทยาลัยการอาชีพ

นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 - ศูนยซอมสรางบริการชุมชน (Fix it Center) อำเภอลานสกา รวมกับ อบต.เขาแกว จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 - ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม อบต.ชางซาย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีฯธรรมราช 

 - ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม อบต.ทายสำเภา รวมกับ กำนัน ตำบลทายสำเภา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 - ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การพัฒนาศาสนสถาน และสืบสารประเพณีกับวัดในชุมชน ใหกับนักเรียน นักศึกษา 

 - วัดพระเพรง แหเทียนพรรษา 

 - วัดกัด ถวายเทียนพรรษา 

 - วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช หลอเทียนพรรษา 

 - วัดพระเพรง หุงขาวไปวัด 

 - วัดถลุงทอง ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน 

 - วัดสมอ พัฒนาวัด 

  

  เครือขายผูปกครองวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 - ระดับหองเรียน 

 - ระดับแผนกวิชา 

 - ระดับวิทยาลัย 

  สมาคมศิษยเกา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

 - บริจาคหนังสือเพ่ือนอง 

 - บริจาคทุนการศึกษา 

 - ศิษยเกาวิทยากรบรรยายเสนทาง และความกาวหนาในอาชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สรุปขอมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปการศึกษา 2562 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
32 

28. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

      รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

1. รางวัลสถานศึกษาตนแบบ  

ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

 (Fix it Center) แบบถาวร 

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  

 

2. ไดรับการคัดเลือกเปน

ตัวอยางโครงงาน

สถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศกึษา 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

 
3. โรงเรียนดี มีภูมิคุมกัน  

รูเทาทันภัยสังคม  

ประจำป 2562 

 

 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวง

ยุติธรรม 

 

4. สถานศึกษาตนแบบดาน

ความปลอดภัยทางถนน 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

5. การบริหารจัดการเครือขาย

ดีเดนดานคุณภาพ

การศกึษาที่เชื่อมโยงกับสุข

ภาวะประจำป 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการ

สรางเสริม

สุขภาพ (สสส.)  
6. องคการมาตรฐานระดับ 

เหรียญทอง สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

 
7. ไดผานการประเมิน ระดับ 

3 ดาว ประเมินผลการ

ดำเนินงานศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศกึษา 

  

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

8. เปนตัวแทนสถานศึกษา

ภาคใต ประเภทโครงงาน

คุณธรรมอาชีวศึกษา 

"สะอาดทุกพื้นที่เริ่มวันนี้ที่

วิทยาลัยฯ" 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค อาชีวศกึษา

ภาคใต 

9. รางวัลสถานศึกษาตนแบบ  

ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  

(Fix it Center) แบบถาวร 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  

 
 

 
10. ไดรับคัดเลือกโครงงาน

คุณธรรมเรื่อง สะอาดทุก

พ้ืนที่เริ่มวันนี้ 

ที่วิทยาลัยฯ  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
11. เปนโรงเรียนท่ีมุงเนน

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ใหกับเยาวชน โดยไดสง

นักเรียนเขารวมฝกอบรม 

โครงการเยาวชนชาวพุทธ

ตนแบบ รุนที่ 2 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด วันพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร  

อำเภอเมือง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
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     รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

1. นางพันธเพ็ญ โพธิ์ใบ  

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ 

 

 

 

 

 

 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิ

การ 
 

2. นางพันธเพ็ญ โพธิ์ใบ  

เข็มท่ีระลึกวชิราวุธานุสรณ 

 

 

 

 

 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ภาค กองทัพภาคที่ 4 

 

3. 

 

นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบและสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

4. นางสาวชาลิสา พานชาตร ี 

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบและสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

5. นางสาวพรพิมา ปรีชา  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบและสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

6. นายมานิต เดชารัตน  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบและสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

7. นางราศรี นาโชติ  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด

แทงของผงสมแขก 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

8. นางสาวมณฑา ยี่หาญ  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด

แทงของผงสมแขก 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

9. นายธนเทพ เทวเดช  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด

แทงของผงสมแขก 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

10. นางสาวพรพิมา ปรีชา  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด

แทงของผงสมแขก 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

11. นายธนเดช นวลเจริญ  

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร

ดีเดน 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

12. นายสุวัฒน อมรกล  

 

ครูดีเดน

ดาน

ปฏิบัติ

ตนตาม

หลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิ

จ

พอเพียง 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

13. นายมานิตย เดชารัตน  

 

ครูดีเดน

ดาน

คุณธรร

ม 

จริยธรร

ม 

 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

14. นางพวงเพ็ญ มากาบแกว  

 

ครูดีเดน

ดานการ

สอน 

 

 

 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

15. นางอรอุมา ทองโอ  

 

ครูดีเดน

ดาน

นวัตกรร

ม 

 

 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

16. นายณัฐชัย ไตรเมศ  

 

ครูดีเดน

ดาน

กิจกรรม 

 

 

 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

 

17. นางยอม คำแปน  

 

รอยครูดี

ไมมี

อบายมุข 

จังหวัด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

18. นางสาวณัฐสุดา คงทอง  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
19. นายณัฐวุฒิ มีเย็น  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
20. นายประเวท จันทรงาม  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
21. นายเอกศักดิ์ อินทรเตรียะ  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

22. นางสุจิรา ปนสญชัย  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
23. นางพวงเพ็ญ มากาบแกว  

กระเปาไทยดัดแปลง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
24. นางอิงอร เรศประดิษฐ  

กระเปาไทยดัดแปลง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
25. นายสุภาพ ทองโอ  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

 

 

 

 

 

 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

26. นางอรอุมา ทองโอ  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
27. นายบุญฤทธิ์ ทองโอ  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สรุปขอมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปการศึกษา 2562 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
41 

     รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

1. นายเกียรติศักดิ์ จิตจำนอง  

ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กดี

และเยาวชนดีเดน 

คณะกรรมการจัดงานฉลองวัน

เด็กแหงชาติ  

เยาวชน

ดีเดน 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิ

การ 

 

2. นายณรงคฤทธิ์ พูลสวัสด  

โครงการสุดยอดสายสัญญาณ 

Cabling Contest ปที่ 7 รอบ

ชิงชนะเลิศ  

รอง

ชนะเลิศ 

ชาติ บริษัทอินเตอรลิ้ง 

คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด มหาชน 

3. นายณัฐพล ศิริรักษ  

โครงการสุดยอดสายสัญญาณ 

Cabling Contest ปที่ 7 รอบ

ชิงชนะเลิศ  

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ บริษัท อินเตอร

ลิ้ง คอมมิวนิ

เคชั่น จำกัด 

มหาชน 

 

4. นายศริิศกัดิ์ มุณเีจริญ  

สิ่งประดิษฐ อุปกรณบังคับแพะ 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะ

กรรม การการ

อาชีวศกึษา 

 

5. นายนัทธพงษ ภูมิชาติ  

สิ่งประดิษฐ อุปกรณบังคับแพะ 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะ

กรรม การการ

อาชีวศกึษา 

 

6. 

 

นายศภุชัย โบกขระณ ี 

สิ่งประดิษฐ อุปกรณใหน้ำพืช

อัตโนมัติ 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะ

กรรม การการ

อาชีวศกึษา 

 

7. นายณัฐชัย รัตนอุบล  

สิ่งประดิษฐ อุปกรณใหน้ำพืช

อัตโนมัติ 

 

 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะ

กรรม การการ

อาชีวศกึษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

8. นายภูหรินทร วรรณะ  

วิ่งพลัด 4*100  

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะ

กรรม การการ

อาชีวศกึษา 

 

9. นางสาวปวริศา เกียรติฟุงเฟอง  

การประกวดดนตรีไทย (ซออู) 

โดย อาชีวศกึษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ชาติ สำนักงานคณะ

กรรม การการ

อาชีวศกึษา 

 

10. นางสาวปวริศา เกียรติฟุงเฟอง  

การประกวดดนตรีไทย ชนิด

เครื่องตรี ซออู 

 

 

 

 

 

 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

 

11. นายพิษณุ ไชยเสน  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบแสะสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

12. นายปาราเมศ อุดมด ี 

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบแสะสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

13. นายกิตติธัช จีนสีคง  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

ออกแบบแสะสรางเครื่องชวย

นวดฝาเทา 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

14. 

 

นางสาววันวิสา มายิ้ม  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ 

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด 

แทงของผงสมแขก 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

15. นางสาววิยดา สุดรักษ  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด

แทงของผงสมแขก 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 

16. นางสาวนันทิชา ชลสงคราม  

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ - 

อาชีวศกึษา - เอสโซ เรื่อง การ

เปรียบเทียบชนิดของแปงใน

ปริมาณตางกันที่มีผลตอการอัด

แทงของผงสมแขก 

 

เหรียญ

ทองแดง 

ภาค ศูนยสงเสริมและ

พัฒนา

อาชีวศกึษา

ภาคใต 



 

 

 
สรุปขอมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปการศึกษา 2562 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
44 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

17. นายกฤษฎา เกิดสมกาล  

การแขงขันหุนยนตเดินตาม

เสน IED.ET LINE 

FOLLOWING ROBOT 

CONTEST 2020 ทีมพระ

พรหม 

ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา 

 
18. นายสมเดช สุขใส  

การแขงขันหุนยนตเดินตาม

เสน IED.ET LINE 

FOLLOWING ROBOT 

CONTEST 2020 ทีมพระ

พรหม 

ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา 

 
19. นายสุรสิทธิ์ ไชยจุต ิ 

การแขงขันหุนยนตเดินตาม

เสน IED.ET LINE 

FOLLOWING ROBOT 

CONTEST 2020 ทีมพระ

พรหม 

ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา 

 
20. นายภูหรินทร วรรณะ  

การแขงขันหุนยนตเดินตาม

เสน IED.ET LINE 

FOLLOWING ROBOT 

CONTEST 2020 ทีม N-I-C-C 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา 

 
21. นายณัฐวุฒิ สุดถนอม  

การแขงขันหุนยนตเดินตาม

เสน IED.ET LINE 

FOLLOWING ROBOT 

CONTEST 2020 ทีม N-I-C-C 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

22. นายชลชาติ ดำออน  

การแขงขันหุนยนตเดินตาม

เสน IED.ET LINE 

FOLLOWING ROBOT 

CONTEST 2020 ทีม N-I-C-C 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

สงขลา 

 
23. นายณัฐชัย รัตนอุบล  

การประดวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค องคการ

เกษตรกรใน

อนาคตแหง

ประเทศไทย ใน

พระราชู ปถัมภ

สมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

 

24. นายศภุชัย โบกขระณ ี 

การประดวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค องคการ

เกษตรกรใน

อนาคตแหง

ประเทศไทย ใน

พระราชู ปถัมภ

สมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

 

25. นายศริิศกัดิ์ มุณเีจริญ  

การประดวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มาตรฐานเหรียญเงิน 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค องคการ

เกษตรกรใน

อนาคตแหง

ประเทศไทย ใน

พระราชู ปถัมภ

สมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

26. นายนัทธพงศ ภูมิชาติ  

การประดวดสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหม ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มาตรฐานเหรียญเงิน 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค องคการ

เกษตรกรใน

อนาคตแหง

ประเทศไทย ใน

พระราชู ปถัมภ

สมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

27. นายศกัดิ์สิทธิ์ เดชเกต  

การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับ

ภาค ภาคใต ครั้งที่ 17 "สังข

หยดเกมส" รุนแบนตั๊มเวท 

น้ำหนักไมเกิน 54 กิโลกรัม 

ประเภทชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

28. นายภูวนนท เหมมินทร  

การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับ

ภาค ภาคใต ครงที่ 17 "สังข

หยดเกมส"รุนไลทเวท น้ำหนัก

ไมเกิน 60 กิโลกรัม ประเภท

ชาย 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

29. นางสาวปวัณรัตน  ยอดเจริญ  

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

ประเภท Classic Bartender 

โดย อาชีวศกึษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

30. นายชยพล รัตนบุรี  

การแขงขันคอนกรีตพลังชาง 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

31. นายกิตติพงษ โบกระณ ี 

การแขงขันคอนกรีตพลังชาง 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

32. นายปยุต คามี  

การแขงขันคอนกรีตพลังชาง 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ภาค สำนักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

33. นางสาวนาขวัญ รัตนอุบล  

การประกวดรองเพลงไทย

สากล 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศกึษา

ภาคใต  

34. นายภูหรินทร วรรณะ  

วิ่งพลัดผสม 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศกึษา

ภาคใต 
 

35. นายภูหรินทร วรรณะ  

วิ่งผลัด 4*400 เมตร 

รอง

ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศกึษา

ภาคใต 
 

36. นางสาวนริศรา ทองเชื้อ  

การประกวดพูดในที่สาธารณะ

เปนภาษาอังกฤษ (English 

Public Speaking Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
37. นางสาวปวริศา เกียรติฟุงเฟอง  

การประกวดดนตรีไทย (ซออู) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

38. นางสาวนาขวัญ รัตนอุบล  

การประกวดรองเพลงไทย

สากล 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

39. นางสาวณิชากานต มีพวกมาก  

การแขงขันตอบปญหาวิชา

หนาที่พลเมือง และ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

40. นางสาวขวัญศริิ กำลังเก้ือ  

การแขงขันตอบปญหาวิชา

หนาที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

41. นางสาวปวันรัตน ยอดเจริญ  

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

ประเภท Classic Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
42. นายอลงกต เจียรศิร ิ 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

ประเภท Flair Bartender 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

43. นางสาวปยะธิดา เรืองเกษม  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

44. นางสาวกัญญารัตน มีพบ  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
45. นายภาสกร คงศรทีอง  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

46. 

 

นายดำรงศกัดิ์ ภูมิธร  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

47. นายนภัทร มาศเมฆ  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

48. นายณรงคฤทธิ์ แกวขาวผอง  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

49. นายพิทาย คงศรีทอง  

การประกวดวงดนตรีคนพันธุ R 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

50. นางสาวทิชา อากาโชติ  

การประกวดรองเพลงไทย

ลูกทุง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
51. นางสาวอมรรัตน เพชรานนท  

ทักษะการประกอบอาหารไทย

เชิงธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
52. นายสิทธิชัย ทำการเหมาะ  

ทักษะการประกอบอาหารไทย

เชิงธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
53. นายณัฐพร แกวภู  

ทักษะการประกอบอาหารไทย

เชิงธุรกิจ 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
54. นายวิษณุ ผดงุกิจ  

การแขงขันทักษะการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

55. นายธวัชชัย สงวนโสตร  

การแขงขันทักษะการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 

 

 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวงศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

56. นางสาวกนกวรรณ โยธาพร  

การประกวดสุนทรพจน

ภาษาไทย 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

57. นางสาวเกศสิณีย นวลประจักษ  

การประกวดพูดสาธิตเปน

ภาษาอังกฤษ 

รางวัล

อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

58. นางสาวนิศาชล ขาวนุย  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
59. นางสาวชัชฌา ยุทธไชย  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
60. นางสาวปวริศา เกียรติฟุงเฟอง  

ซอสฉูฉี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

61. นางสาวบุญนภา อินทรนุพัฒน  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
62. นายเจษรินทร เวชผสาร  

ซอสฉูฉี่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
63. นายวชิรภัทร มูสิกัณฑ  

กระเปาไทยดัดแปลง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
64. นางสาวณิชกานต มีพวกมาก  

กระเปาไทยดัดแปลง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

65. นางสาวสาวิกา เชาวดี  

กระเปาไทยดัดแปลง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
66. นางสาวนริศรา ทองเชื้อ  

กระเปาไทยดัดแปลง 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
67. นายธีรัตน มณีรัตน  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
68. นายณรงคฤทธิ์ พูลสวัสดิ์  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

 

 

 

 

 

 

 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

69. นายจตุรงค เฟองฟุง  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
70. นายวัชรินทร จินวรรณ  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
71. นางสาวรุงระวี ธรรมณ ี 

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
72. นายภูหรินทร วรรณะ  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

 

 

 

 

 

 

 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย เกียรติบัตร/โล 

73. นายณัฐวุฒิ สุดถนอม  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
74. นายสุรสิทธิ์ ไชยจุติ  

ทุนลอยน้ำโลซาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
75. นายกฤษฎา เกิดสมกาล  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
76. นายพงศกร ไชยจุติ  

ทุนลอยน้ำโซลาเซลล 

รอง

ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
 


