
ด้านที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราชพัสดุ จ านวน 7 ไร่ 6.8 ตารางวา และในปี 
พ.ศ. 2518 ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ิมอีกจ านวน 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวม
เนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อว่า “โรงเรียน ช่าง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 
4 เข้าเรียนวิชาแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างทอผ้า ส่วนสถานที่เรียนต้องแยกกันเรียน คือ แผนก
ช่างเย็บเสื้อผ้าใช้อาคารชั้นล่างของบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน (บริเวณวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลาในปัจจุบัน) 
  พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝึกงานทอผ้า 1 ห้อง ใน
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน แล้วย้ายสถานที่เรียนทั้งสองแผนกมาอยู่รวมกัน 

พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝึกงานทอผ้า 1 หลัง 
พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา” สังกัดกองโรงเรียนการช่าง  กรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกชื่อระดับชั้น
ว่า มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน   

พ.ศ. 2492 ขยายหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 2 
ปี และระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 
3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียน รวม 5 ปี เทียบเท่าหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2499 ขยายหลักสูตรขึ้นสูงอีก 3 ปี โดยเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนและยกเลิกหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

พ.ศ. 2504 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 เป็นหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
เข้าเรียน หลักสูตร 3 ปี 

พ.ศ. 2507 ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาด้วยความร่วมมือ
จากองค์การยูนิเซฟ โดยให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอบรมครูสอนวิชาต่าง ๆ 
รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และเปิดสอนใน 4 แผนกวิชา คือ (1) แผนกผ้าและ
การตัดเย็บ (2) แผนกอาหารและโภชนาการ (3) แผนกคหกรรมศาสตร์ และ (4) แผนกศิลปหัตถกรรม 

พ.ศ. 2508 เริ่มรับนักเรียนชายเข้ามาเรียน 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา  
พ.ศ. 2518 ได้มีการขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มอีก จ านวน 4 ไร่ 1 งาน 50 

ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา  
 พ.ศ. 2519 การจัดการศึกษาใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาต่อจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
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วิชาชีพชั้นสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิค
สงขลา ซึ่งเป็นวิทยาเขต 1  

พ.ศ. 2521 เปิดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ  
พ.ศ. 2522 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 มาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา และรับโอนนักเรียนแผนกวิชาพาณิชยการจากโรงเรียนเทคนิคสงขลา วิทยาเขต 1  
พ.ศ. 2525 เปิดแผนกวิชาศิลปประยุกต์ โดยรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2527 
พ.ศ. 2527 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 4 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สาขาวิชาธุรกิจบริการ และ (4) สาขาวิชา
การบัญชี  
 พ.ศ. 2526-2532 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน 3 หลัง คือ 
อาคารเรียนส าหรับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกผ้า
และเครื่องแต่งกาย ปัจจุบันคือ อาคารเรียน 2 , 3 และอาคารเรียน 4 
 พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน 6 

พ.ศ. 2530-2532 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอ านวยการ 
 พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย จ านวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักคนงานภารโรงแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย 
จ านวน 1 หลัง และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน 
400,00 บาท ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง จ านวน 1 หลัง ซึ่งปัจจุบันได้ท าการรื้อถอนเพ่ือสร้าง 
อาคาร ปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (อาคารการโรงแรม) รวมถึงในปีดังกล่าวได้ท าการ 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและระบบทวิภาคี กลุ่มวิชา 
การโรงแรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมกับได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพัก
ครู แบบแฟลต 4 ชั้น 14 หน่วย จ านวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 5,695,000 บาท ต่อมาได้รับ
งบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 6 ชั้น จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
28,800,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิงหนคร (รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมกันนี้ได้ท าการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ 
สาขาวิชาการตลาด 
 พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ จ านวน 8,090,000 บาท ปัจจุบันคือ 
อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

พ.ศ. 2541 ได้เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
เป็นวิทยาเขต 2 ขึ้นที่ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ 
ประธานราษฎร์นิกร จ านวน 25 ไร่ และได้จัดซื้อเพ่ิมอีกจ านวน 1 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 
26 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา 
  พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 88 ปี รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร 
โดยได้รับงบประมาณ 19,790,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิง
หนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
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 พ.ศ. 2550 ได้รับอาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร 
โดยมีมูลค่าการก่อสร้าง จ านวน 815,000 บาท ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจ านวน 6,392,201.09 บาท ส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
เรียน 70 ปี  
 พ.ศ. 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้แยกตัว 
เป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 
โดยมีผู้อ านวยการคนแรก คือ นายสุรพล เอ่ียมส าอางค์ 

พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 
(อาคารปฏิบัติการโรงแรม) โดยได้รับงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 25,000,000 บาท 

พ.ศ. 2557 ได้รับเงินก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารเรียน 7) พ้ืนที่ใช้สอย 1,088 
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 9,094,000 บาท  

พ.ศ. 2558 ได้ท าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารเรียน 1 ) พ้ืนที่ใช้สอย 1,152 
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 9,990,000 บาท ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 

พ.ศ. 2560 ได้ท าการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการอาหารพร้อม พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน
จ านวน 2,067,400  บาท ด้วยเงินงบประมาณ 

 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้จัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรระบบปกติ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 5 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (2) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4) ประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 
จ านวน 4 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกร
รม (4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 
 3 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาคหกรรม และ (3) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
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 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ปรัชญา 

 วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีทักษะความช านาญ เสริมสร้าง  
ทุนมนุษย์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 
 

 วิสัยทัศน์  
 “มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือสร้างผู้น าทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย” 
 

พันธกิจ  
 1) จัดการศึกษาเพ่ืองสร้างผู้น าทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 
 2) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

นักปฏิบัติมืออาชีพ เด่นนวัตกรรม 
  

 

 เป้าประสงค ์
 

 

1) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เคารพ ยึดมั่นในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ มีจิตสาธารณะ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและสามารถแข่งขันในระดับสากล 

3) ปลูกฝังให้ผู้เรียน บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นผู้น าที่มีคุณภาพ รักความเป็นไทย 
ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) มุ่งพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 5) มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เตรียมพร้อมส าหรับรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน 
การบริหารงานของสถานศึกษา 
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 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 

 

 1) ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมรองรับการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
 2) พัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกสาขาวิชา ให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิด
การค้าเสรีอาเซียน 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 
 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินการของสถานศึกษา 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ในระดับอาเซียน 
 กลยุทธ์การด าเนินการ : 
  1) จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเชิงรุก  
  2) จัดการศึกษาแบบกลุ่ม Cluster เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3) พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
  4) ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
  5) บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระบบทวิภาค ี
  6) บูรณาการระหว่างการท างานและการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) 
  7) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสู่นวัตกรรมหรืองานวิจัย
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
 8) สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนที่ทันสมัย 
 9) พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์การด าเนินการ : 
 1) วางระบบ หลักเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรด้วยฐานสมรรถนะ 
 2) ปลูกจิตส านึกในการรักองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ  
 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ ระบบบริหาร
ความเสี่ยง และการก ากับดูแลติดตามการด าเนินการ 
 4) พัฒนาระบบการจัดการด้านทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน 
 5) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร 
 6) พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร 
 7) ยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในวิทยาลัยฯ 
 8) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับงานประจ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้กับผู้เรียน ชุมชน และสังคม บนฐาน ความรู้ 
กลยุทธ์การด าเนินการ : 
1) ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ความต้องการในการให้บริการจากชุมชนและมุ่งเน้นกิจกรรม ที่

ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์การด าเนินการ : 
   1) อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
   2) ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และศักยภาพด้านศิลปะเพ่ือถ่ายทอด สร้างสรรค์สู่ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 
   3) ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียน 
 
 

 ที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ 
 

 

     ที่ตั้ง 74 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 

     โทรศัพท์ 0-7431-1202 , 0-7431-3080   
     โทรสาร 0-7431-3512   
     E-mail   songkhlavc@gmail.com 
     Website www.songkhlavc.ac.th 
  

 

 สิ่งสักการะประจ าวิทยาลัย  ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระพุทธรูปอู่ทอง 
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีรานะ หน้าตัก
กว้าง 32 นิ้ว สูง 45 นิ้ว พระชงฆ์ขวาซ้อนเหนือ 
พระชงฆ์ซ้ายกับท้ังแสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้าย 
วางหงายบนพระเพลาและพระหัตถ์ขวาคว่ าบน
พระชานุขวา 

 

ต้นตะแบก 
เป็นต้นไม้ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ใบเด่ียว ออก
ตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยใบอ่อนสีแดงมีขนสั้น
อ่อนนุ่มปกคลุม ใบแก่ขนจะหลุดหายไป แผ่นใบ 
รูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบเป็นต่ิงแหลม 
โคนสอบ ดอกสีม่วงอมชมพูต่อมาเปลี่ยนเป็นสีขาว
หรือเกือบขาว ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง 

mailto:songkhlavc@gmail.com
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 ตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม  
 บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง  
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา  
 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ าเลิศแห่งปัญญา  
 ดอกบัวที่บานพ้นน้ า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปัญญา  
 กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา  
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
   หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  
 เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ  

  ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความล้ าเลิศ
ทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญาที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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 ผลงานและความภาคภูมิใจ 
 

 

 ผลงานและความภาคภูมิใจที่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้รับ 
จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2561 ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 
 
 

ล าดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด ชื่อ-สกุล 
สถานศกึษา บุคลากร 

นักเรียน 
นักศกึษา 

1 
 
 

 
 

  / รางวัล ชนะเลิศ / การ
แข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ประเภทระดับ ปวช. 
ระดับอศจ. 

นายสิริธร สะขะโร 
นางสาวชลาธิป ไพสมบูรณ์ 
 
 

2   / รางวัล ชนะเลิศ / การ
แข่งขันทักษะโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี
ประเภทระดับ ปวส.
ระดับอศจ. 

นางสาวจิตรานุช รักบัวทอง 
นางสาวศินันญา ประสิทธิ์ศรี 

3   / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  
/ การแข่งขันทักษะทางการ
บัญชี ครั้งที่15 ระดับอศจ. 

นางสาวสิริธร สะขะโร 
นางสาวบงกช ประสิทธิ์ศรีวงศ์ 
นางสาวชุติมน มาเอียด 

4   / รางวลัรองชนะเลิศอันดับ2 / 
การแข่งขันทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์ ระดับอศจ. 

นายธนบดี วังคีรี 
นายธนากร แก้วจันทร์ 

5   / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2/
การแข่งขันทักษะการ
ออกแบบ2Dแอนิเมชั่น”
อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์
อาชีวะ”ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ระดับชาติ 

นางสาวลักษมี ผลาจันทร์ 
นายปัณวิณวัชญ์ ตราทองค า 
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ล าดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด ชื่อ-สกุล 
สถานศกึษา บุคลากร 

นักเรียน 
นักศกึษา 

6   / รางวลัชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ของที่ระลึกสร้างสรรค์สืบสาน
ศิลปะไทย ประเภทหัตถศิลป ์
ระดับภาค 

นายณัฐวุฒิ แสงจันทร์ 
นางสาวณัฐนรี คงพันธ์ 
นางสาวนุสรา ปาชะโน 
นางสาวเมษนี สุดทุ่ม 
นางสาวพิมลพัทธ์ รักษาพล 
นางสาวธนวรรณ แซ่โค้ว 
นางสาววณิชญา มณีประวัติ 
นายกิจฐณัฐ นวลปาน 
นายวีระเทพ พุทธวาศรี 
นางสาวสุชานาฎ มรกต 

7   / รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  / 
การแข่งขันทักษะการออกแบบ
นิเทศศิลป์ออกแบบโปสเตอร์
หัวข้อ”เทิดไท้องค์ราชัน รชักาล
ที่10” ประเภทวชิาศิลปกรรม 
ระดับภาค 

นางสาวณิชญา มณีประวัติ 

8   / รางวัลชมเชย เหรียญเงิน / 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประดับ
ตกแต่งสืบสานการละเล่น
พ้ืนบ้านไทย ประเภท
หัตถกรรม ระดับภาค 

นายสาธร ศรีหัส 
นางสาวอัครมณี อ่อนแก้ว 
นางสาวฐิลาภรณ์ ยอดขุนจันทร์ 
นายธวัชชัย อุปถัมภ์ 
นางสาวปฐมาวดี ยุทธเสนีย์ 
นายศุภกร เอกอุร ุ
นายธนธรณ์ ค ามณี 
นายนรพิชญ์ พงษ์สุวรรณ 
นายพิชัยยุทธ พิมพาชะโร  
นางสาวมัลลิกา สิริสุทธ์ิ 

9   / รางวัลชมเชย / ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เพ่ือน
เดินทาง(Safe Jouney 
Gadget) ประเภทที่1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับภาค  

นางสาวปริยาภัทร ผึ้งฉ า 
นางสาวปิยะมาศ บุญสร้าง 
นางสาวภาวิตา ชะโณวรรณะ 
นางสาวปรียานุช เสน่หา 
นายณัฐพงศ์ เจ๊ะมุสา 
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ล าดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด ช่ือ-สกุล 
สถานศกึษา บุคลากร นักเรียน 

นักศกึษา 
10   / รางวลัชมเชย / การแข่งขันทักษะ

การจัดท าและเสนอขายรายการ
น าเที่ยว ระดับปวช. ประเภทงาน
ประชุมวชิาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ 
ครั้งที่28 ประจ าปีการศึกษา
2561 

นางสาวปริยาภัทร ผึ้งฉ า 
นางสาวปิยะมาศ บุญสร้าง 
 

11   / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
/ การแข่งขันทักษะงาน
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 
ครั้งที่7 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูมิ ประเภท
แข่งขันทักษะร้องเพลงสากล
ระดับ ปวช.  

นางสาวปนิดา โยวะราช 
 

12   / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 / 
การแข่งขันทักษะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
ประเภทงานประชุมองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่
29 ประจ าปีการศึกษา 
2561 

นางสาวสะละม๊ะ มณีปถัม 
นางสาววรารัตน์ มหะหมัดอารี 
นางสาวปภาวินี ยอดทอง 

13   / รางวัลชนะเลิศ / การ
แข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม 
ประเภทClassic 
Bartender ระดับ อศจ. 

นางสาวพิษญา ไชยกายุทธิ์ 
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ล าดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด ชื่อ-สกุล 
สถานศกึษา บุคลากร นักเรียน 

นักศกึษา 
14   / รางวัลชนะเลิศ / การ

แข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม 
ประเภทPlair Bartender 
ระดับ อศจ. 

นางสาวหยาดฝน เสนแก้ว 

15   / รางวัลชมเชย / การแข่งขัน
ทักษะการประกอบอาหารไทย
เชิงธุรกิจ ประเภทการ
ประกอบอาหารไทยชุดพร้อม
จ าหน่าย (Thaiset) ระดับภาค 

นางสาวสุนิสา สังข์อนัน 
นางสาวณัฎธนิชา พาหุรัด 

16   / รางวัลชมเชย / การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบและ
ประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล ประเภท
อาหารมื้อด าแบบตะวันตก 
(Westem Set Dinner)  
ระดับภาค 

นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์เส้ง 
นาวสาวปภากร หมูดเตล็บ 
นางสาวอรธิยา เครือทอง 

17   / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 / 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ซีบูกันตัง
อัดแท่งเสริมใบผักหวาน
ทดแทนน้ าตาลด้วยสตีเวีย 
ประเภทที่4 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับ
ภาค 

นางสาวพิยดา สุกจันทร์ 
นางสาววรัญญา งามดี 
นายสิทธินนท์ เพ็ชรมณี 
นางสาวอารยา แสงทอง 
นางสาวนภัสสร แก้วกุน 
นางสาวธนิธร ราชบ าเพ็ง 
นางสาวธนัชพร นิยมเดชา 
นางสาววรรณวลี ม่วงก่อเกื้อ 
นางสาวกาญจนาพร ถนอมชัย 
นางสาวมัลลิกา สิริสุทธิ์ 

18   / รางวัลชมเชย / รางวัล
สิ่งประดิษฐ์มาการองข้าว
พองทับทิมสยามไส้แยม
กระเจี๊ยบเสริมวุ้นสาหร่าย
ผมนาง ประเภทที่4 
สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ระดับชาติ  

นางสาววรรณนิศา สรรพสังเกต 
นางสาวธิดารัตน์ หล าเบ็ลสะ 
นางสาวอรอุมา ชูเชิด 
นางสาวช่อผกา ล้ าเลิศ 
นางสาวบงกช ประสิทธิ์ศรีวงษ์ 
นางสาวดรุณี แก้วพาหุรัตน์ 
นายภาณุสาร ปานแก้ว 
นางสาวศัณศณี สุขห่อ  
นางสาวชุติมน มาเอียด 
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