
 
 

ดานท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

  ประวัติความเปนมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งข้ึนบนเนื้อท่ีราชพัสดุ จํานวน 7 ไร 6.8 ตารางวา และในป 
พ.ศ. 2518 ไดขอใชท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ิมอีกจํานวน 4 ไร 1 งาน 50 ตารางวา รวม
เนื้อท่ีท้ังหมด 11 ไร 1 งาน 56.8 ตารางวา เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อวา “โรงเรียน ชาง
ตัดเย็บเส้ือผาสงขลา” สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ โดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมปท่ี 
4 เขาเรียนวิชาแผนกชางเย็บเสื้อผา แผนกชางทอผา สวนสถานท่ีเรียนตองแยกกันเรียน คือ แผนก
ชางเย็บเสื้อผาใชอาคารชั้นลางของบานพักศึกษาธิการจังหวัดเปนสถานที่เรียน (บริเวณวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลาในปจจุบัน) 
  พ.ศ. 2482 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝกงานทอผา 1 หอง ใน
ท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งอยูปจจุบัน แลวยายสถานท่ีเรียนท้ังสองแผนกมาอยูรวมกัน 

พ.ศ. 2483 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 1 หลัง และโรงฝกงานทอผา 1 หลัง 
พ.ศ. 2490 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสงขลา” สังกัดกองโรงเรียนการชาง  กรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนแผนกการชางสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกชื่อระดับชั้น
วา มัธยมอาชีวศึกษาตอนตน รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เขาเรียน   

พ.ศ. 2492 ขยายหลักสูตรออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน หลักสูตร 2 
ป และระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ป โดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ปท่ี 
3 หรือเทียบเทาเขาเรียน รวม 5 ป เทียบเทาหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2499 ขยายหลักสูตรข้ึนสูงอีก 3 ป โดยเปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รับผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทาเขาเรียนและยกเลิกหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

พ.ศ. 2504 ไดปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 เปนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
เขาเรียน หลักสูตร 3 ป 

พ.ศ. 2507 ไดเขารวมโครงการปรับปรุงสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาดวยความรวมมือ
จากองคการยูนิเซฟ โดยใหความชวยเหลือในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรอบรมครูสอนวิชาตาง ๆ 
รวมท้ังใหการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน และเปดสอนใน 4 แผนกวิชา คือ (1) แผนกผาและ
การตัดเย็บ (2) แผนกอาหารและโภชนาการ (3) แผนกคหกรรมศาสตร และ (4) แผนกศิลปหัตถกรรม 

พ.ศ. 2508 เริ่มรับนักเรียนชายเขามาเรียน 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา  
พ.ศ. 2518 ไดมีการขอใชท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ิมอีก จํานวน 4 ไร 1 งาน 50 

ตารางวา รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 11 ไร 1 งาน 56.8 ตารางวา  
 พ.ศ. 2519 การจัดการศึกษาใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร 
รับผูสําเร็จการศึกษาตอจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
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วิชาชีพชั้นสูง และยกฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิค
สงขลา ซ่ึงเปนวิทยาเขต 1  

พ.ศ. 2521 เปดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ  
พ.ศ. 2522 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 มาเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สงขลา และรับโอนนักเรียนแผนกวิชาพาณิชยการจากโรงเรียนเทคนิคสงขลา วิทยาเขต 1  
พ.ศ. 2525 เปดแผนกวิชาศิลปประยุกต โดยรับนักเรียนเขาเรียนในปการศึกษา 2527 
พ.ศ. 2527 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 4 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตรท่ัวไป (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (3) สาขาวิชาธุรกิจบริการ และ (4) สาขาวิชา
การบัญชี  
 พ.ศ. 2526-2532 ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น จํานวน 3 หลัง คือ 
อาคารเรียนสําหรับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกผา
และเครื่องแตงกาย ปจจุบันคือ อาคารเรียน 2 , 3 และอาคารเรียน 4 
 พ.ศ. 2530 ไดรับงบประมาณในการกอสรางหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน 6 

พ.ศ. 2530-2532 ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารอํานวยการ 
 พ.ศ. 2533 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หนวย จํานวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2537 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักคนงานภารโรงแบบแฟลต 4 ชั้น 14 หนวย 
จํานวน 1 หลัง และไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
 พ.ศ. 2538 ไดรับงบประมาณพัฒนาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จํานวน 
400,00 บาท กอสรางศาลาท่ีพักผูปกครอง จํานวน 1 หลัง ซ่ึงปจจุบันไดทําการรื้อถอนเพ่ือสราง 
อาคาร ปฏิบัติการเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ (อาคารการโรงแรม) รวมถึงในปดังกลาวไดทําการ 
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและระบบทวิภาคี กลุมวิชา 
การโรงแรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2539 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนพรอมกับไดรับงบประมาณกอสราง
บานพักครู แบบแฟลต 4 ชั้น 14 หนวย จํานวน 1 หลัง งบประมาณท้ังสิ้น 5,695,000 บาท ตอมา
ไดรับงบประมาณเพ่ือใชในการกอสรางอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 6 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
งบประมาณ 28,800,000 บาท ปจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิง
หนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) พรอมกันนี้ไดทําการเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ภาคสมทบ สาขาวิชาการตลาด 
 พ.ศ. 2540 ไดรับงบประมาณกอสรางศูนยวิทยบริการ จํานวน 8,090,000 บาท ปจจุบันคือ 
อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) 

พ.ศ. 2541 ไดเปดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) 
เปนวิทยาเขต 2 ข้ึนท่ีตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยไดรับบริจาคท่ีดินจาก ดร.รัตน 
ประธานราษฎรนิกร จํานวน 25 ไร และไดจัดซ้ือเพ่ิมอีกจํานวน 1 ไร 3 งาน 36 ตารางวา รวมท้ังสิ้น 
26 ไร 3 งาน 36 ตารางวา 
  พ.ศ. 2547 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเอนกประสงค 88 ป รัตน ประธานราษฎรนิกร 

โดยไดรับงบประมาณ 19,790,000 บาท ปจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สิง
หนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) 
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 พ.ศ. 2550 ไดรับอาคารจําหนายผลิตภัณฑท่ีกอสรางโดยมูลนิธิรัตน ประธานราษฎรนิกร 
โดยมีมูลคาการกอสราง จํานวน 815,000 บาท ซ่ึงปจจุบันคือ อาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) 

พ.ศ. 2551 ไดรับงบประมาณจํานวน 6,392,201.09 บาท สําหรับใชในการกอสรางอาคาร
เรียน 70 ป  
 พ.ศ. 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) ไดแยกตัว 
เปนวิทยาลัยจัดตั้งใหม โดยใชชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎรนิกร) 
โดยมีผูอํานวยการคนแรก คือ นายสุรพล เอ่ียมสําอางค 

พ.ศ. 2553 ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารปฏิบัติการเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ 
(อาคารปฏิบัติการโรงแรม) โดยไดรับงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 25,000,000 บาท 

พ.ศ. 2557 ไดรับเงินกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ (อาคารเรียน 7) พ้ืนท่ีใชสอย 1,088 
ตารางเมตร พรอมครุภัณฑ เปนเงินจํานวน 9,094,000 บาท  

พ.ศ. 2558 ไดทําการกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ (อาคารเรียน 1 ) พ้ืนท่ีใชสอย 1,152 
ตารางเมตร พรอมครุภัณฑ เปนเงินจํานวน 9,990,000 บาท ดวยเงินรายไดสถานศึกษา 

พ.ศ. 2560 ไดทําการกอสรางอาคารศูนยปฎิบัติการอาหารพรอม พรอมครุภัณฑ เปนเงิน
จํานวน 2,067,400  บาท ดวยเงินงบประมาณ 

 
 ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไดจัดการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรระบบปกติ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 5 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (2) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4) ประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง จํานวน 4 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภท
วิชาคหกรรม (4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว และระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จํานวน  3 ประเภทวิชา คือ (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (2) ประเภทวิชาคหกรรม และ (3) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
 
 
 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา  
ปรัชญา 

 วิทยาลัยฯ มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีทักษะความชํานาญ เสริมสราง 
ทุนมนุษยท่ีมีมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 
 

 วิสัยทัศน  
 นําวิชาชีพและบริการ สูประชาคมอาเซียน 
 หมายถึง การท่ีวิทยาลัยฯ สามารถเปนผูนําและพัฒนาคุณภาพในดานตาง.ๆ ไดแก 
 1) คุณภาพนักเรียน นักศึกษา เปนท่ียอมรับ 
 2) คุณภาพครูและบุคลากรสายสนับสนุน 
 3) คุณภาพกระบวนการบริหารจัดการดวยระบบมาตรฐานตาง.ๆ และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 4) คุณภาพดานงานบริการท่ีไปสูสวนราชการ ชุมชน และประชาชนท่ัวไป 
 5) คุณภาพงานบริการทางวิชาชีพและวิชาการ สามารถเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนและสถานประกอบการ ครอบคลุมไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
 6) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชรวมกับสื่อการสอนท่ีทันสมัยในทุกสาขาวิชา 
 7) เนนความรูความเขาใจดานวิชาชีพ/งานปฏิบัติ 
 8) เนนความชํานาญเฉพาะสาขา 
 9) บูรณาการแนวคิดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับงานวิชาชีพ 
 

พันธกิจ  
 1) จัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
 2) ใหการบริการวิชาชีพและวิชาการท่ีมีแนวคิดสรางสรรค เพ่ือการมีอาชีพอิสระและ
พัฒนาอาชีพสูการแขงขันในระดับอาเซียน 
 3) บริหารจัดการยุคใหมโดยใชหลักธรรมมาภิบาล สรางเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

อัตลักษณ เอกลักษณ 
 

นักปฏิบัติมืออาชีพ เดนนวัตกรรม 
  

 

 เปาประสงค 
 

 

1) ปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เคารพ ยึดม่ันในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

2) ปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ มีจิตสาธารณะ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เปนบุคคล
แหงการเรียนรูมีความเปนเลิศทางวิชาชีพและสามารถแขงขันในระดับสากล 

3) ปลูกฝงใหผูเรียน บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปนผูนําท่ีมีคุณภาพ รักความเปนไทย 
ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) มุงพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 5) มุงพัฒนาสถานศึกษา ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เตรียมพรอมสําหรับรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และเปนผูเผยแพรความรู การใหบริการแกชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมสนับสนุน 
การบริหารงานของสถานศึกษา 
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 จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 

 

 1) ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีใหมีความพรอมรองรับการเปดสอนในระดับปริญญาตรี 
 2) พัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกสาขาวิชา ใหตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 3) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและรองรับการเปด
การคาเสรีอาเซียน 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความพรอมทางดานวิชาการและวิชาชีพ   
 
 

 ยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินการของสถานศึกษา 
 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพ สรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษยในระดับอาเซียน 
 กลยุทธการดําเนินการ : 
  1) จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาศึกษาตอเชิงรุก  
  2) จัดการศึกษาแบบกลุม Cluster เพ่ือใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  3) พัฒนาระบบและกลไกในการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรท้ังในและตางประเทศ 
  4) ขยายงานดานสหกิจท้ังในและตางประเทศรวมท้ังความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน 
  5) บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระบบทวิภาคี 
  6) บูรณาการระหวางการทํางานและการเรียนรู (Work Integrated Learning) 
  7) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสูนวัตกรรมหรืองานวิจัย
สําหรับนักเรียน นักศึกษา 
 8) สนับสนุนการเขาถึงหองสมุดและบริการสารสนเทศเพ่ือการเรียน หองปฏิบัติการ และ
หองเรียนท่ีทันสมัย 
 9) พัฒนานักเรียน นักศึกษาใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธการดําเนินการ : 
 1) วางระบบ หลักเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรดวยฐานสมรรถนะ 
 2) ปลูกจิตสํานึกในการรักองคกรใหกับบุคลากรทุกระดับ  
 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชระบบธรรมาภิบาล การจัดการความรู ระบบบริหาร
ความเสี่ยง และการกํากับดูแลติดตามการดําเนินการ 
 4) พัฒนาระบบการจัดการดานทรัพยากรในทุก ๆ ดาน 
 5) พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากร 
 6) พัฒนาการใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากร 
 7) ยกระดับการใหบริการและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานภายในวทิยาลัยฯ 
 8) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับงานประจํา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเสริมสรางแหลงเรียนรูใหมใหกับผูเรียน ชุมชน และสังคม บนฐาน ความรู 

กลยุทธการดําเนินการ : 
1) สงเสริมใหมีการวิเคราะหความตองการในการใหบริการจากชุมชนและมุงเนนกิจกรรม ท่ี

ชุมชนนําไปใชประโยชน 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 : การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธการดําเนินการ : 
   1) อนุรักษ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
   2) สงเสริมการใชองคความรูและศักยภาพดานศิลปะเพ่ือถายทอด สรางสรรคสูชุมชน ทองถ่ิน 
และสังคม 
   3) สงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียน 
 

 ที่ตั้งและชองทางการติดตอ 
 

 

     ท่ีตั้ง 74 ถนนรามวิถี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 

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

 

 สิ่งสักการะประจําวิทยาลัย  ตนไมประจําวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระพุทธรูปอูทอง 
เปนพระพุทธรูปประทับน่ังแบบวีรานะ หนาตัก
กวาง 32 น้ิว สูง 45 น้ิว พระชงฆขวาซอนเหนือ 
พระชงฆซายกับท้ังแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซาย 
วางหงายบนพระเพลาและพระหัตถขวาควํ่าบน
พระชานุขวา 

 

ตนตะแบก 
เปนตนไมผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ใบเด่ียว ออก
ตรงขามหรือเย้ืองกันเล็กนอยใบออนสีแดงมีขนส้ัน
ออนนุมปกคลุม ใบแกขนจะหลุดหายไป แผนใบ 
รูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบเปนต่ิงแหลม 
โคนสอบ ดอกสีมวงอมชมพูตอมาเปล่ียนเปนสีขาว
หรือเกือบขาว ออกรวมกันเปนชอตามปลายกิ่ง 

mailto:songkhlavc@gmail.com
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 ตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม  
 บัลลังกสิงห หมายถึง ความม่ันคง  
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใตเสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสวางแหงปญญา  
 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ําเลิศแหงปญญา  
 ดอกบัวท่ีบานพนน้ํา (ดานขางท้ังสอง) หมายถึง การเกิดปญญา  
 กนกเปลว (ซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสวางไสว โชติชวงตลอดเวลา  
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ดานลางยอมาจาก องคประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) 
   หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  
 เสนโคงโดยรอบ มีอักษร “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ท้ังภาษาไทยและภาษา อังกฤษ  

  ความหมายรวมของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความล้ําเลิศ
ทางปญญา ตั้งอยูบนรากฐานท่ีม่ันคงและดีงาม โอบลอมดวยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค และความสวางไสวโชติชวงของปญญาท่ีไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
 
 

 ผลงานและความภาคภูมิใจ 
 

 

 ผลงานและความภาคภูมิใจท่ีสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาไดรับ 
จากหนวยงานองคกรตาง ๆ ในปการศึกษา 2560 ปรากฏผลเปนท่ีประจักษดังนี้ 
 
 

ลําดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด 
สถานศึกษา บุคลากร 

นักเรียน 
นักศึกษา 

1 
 

  / ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญเงิน “ประเภท 
Classic Bartender” / การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับชาติ 

2   / ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเหรียญทองแดง การ
แขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender / การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
ระดับภาคใต 
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ลําดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด 
สถานศึกษา บุคลากร 

นักเรียน 
นักศึกษา 

3   / ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม / การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับภาคใต 

4   / รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ประเภท The Marking Challenge ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 
27 ปการศึกษา 2560 

5   / ไดรับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับ
ภาคใต 

6   / ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 สมาชิกดีเดนโครงการภายใต
การนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาขนาด
ใหญ ระดับชาติ 

7   / ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ 
ครั้งท่ี 27 ระดับภาค สาขาการจัดดอกไม ของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 12 สงขลา  

8 /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญเงิน การแขงข้ันทักษะการประยุกตดอกไมเชิง
ธุรกิจสูมาตรฐานสากล การแขงขันทักษาวิชาชีพ ประเภท
วิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ระดับ
ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
ระดับภาคใต 

9 /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง การแขงข้ันทักษะการจัดดอกไมแบบไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกร
รมศาสตร ระดับปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับภาคใต 

10   / รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ 
ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร แกนสับปะรด
อบแหงเคลือบฟลมเมล็ดขนุน 

11   / รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ เหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ 
ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ดาน
ผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุแครกเกอรขาวเพ่ือสุขภาพ 
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ลําดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด 
สถานศึกษา บุคลากร 

นักเรียน 
นักศึกษา 

12   / รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ 
ประเภทท่ี ๙ สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ดานหัตถศิลปรวม
สมัย โคมไฟกรงนกสืบสานสรางสรรคดวยลวดลายเรือกอและ 
ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา  
ระดับชาติ พ.ศ.๒5๖๐ 

13 /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดผานการประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา ดานการอาชีวศึกษา ระดับภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟก (APACC) ในระดับเหรียญทอง 

14 /   ไดรับรางวัลศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับชาติ 
(ระดับ 5 ดาว)  

15 /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ไดรับรางวัล ชนะเลิศประเภท
สวยงามวันมหิดล ประเภทสวยงาม 

16 /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปนสถานศึกษาท่ีฝก
ประสบการณ ตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

17   / รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน โครงงาน การศึกษา
สมบัติฟลมเจลาทิไนซจากแปงเมล็ดขนุนเพ่ือใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑแกนสับปะรดปรุงรสอบแหง ระดับปวส. ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ของสมาคมวิทยาศาสตรฯ-
อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค จังหวัดสตูล  

18   / รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน โครงการศึกษาความ
เหมาะสมสูตรเนื้อเยื้อกระดาษรองรับปฎิกูลแมว ระดับปวส. 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ของสมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค จังหวัดสตูล 

19   / รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน โครงงานการพัฒนาลูก
บัดดินเปลือกทุเรียนผสมสารเคลือบมุกเปลือกหอยกาบ ระดับ
ปวช. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ของสมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค จังหวัดสตูล  
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ลําดับ 
ประเภท 

รางวัล/รายละเอียด 
สถานศึกษา บุคลากร 

นักเรียน 
นักศึกษา 

20   / รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน  โครงงานการศึกษา
ปริมาณกากถ่ัวเหลืองและเตาหูยี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑปลา
เค็มกากถ่ัวเหลือง ระดบัปวช. ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ของสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ 
ระดับภาค จังหวัดสตูล  

 

 

 


