ด้านที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

สืบเนื่องจากนโนบายกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะขยายโอกาสการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ โดยให้ สถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ และฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ
ทุกประเภทวิชาชีพ ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละสถานศึกษา เช่น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พาณิช ยกรรม / บริ หารธุ ร กิจ อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว คหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรื อเกษต รกรรม
โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ” ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2535 กรมอาชี ว ศึ ก ษามี น โยบายที่ จ ะ
จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย เพิ่ ม เติ ม ตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2339) ตามโครงการจั ด ตั้ ง
“วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ระดั บ อ าเภอ” และได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง “วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ตะกั่ ว ป่ า ” ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
7 พฤษภาคม 2539 ตามโรงการดังกล่าวมุ่ง พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เหมาะสม
กับวิชา ความสนใจ ความถนัด และผู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม โดยกรมอาชีวศึกษา
ได้รับมอบที่ดินจานวน 50 ไร่ จากกองมรดก “นายสมบัติ บุญ สูง ” และแต่ ง ตั้ง นายการุณ สามสุวรรณ
ทาหน้าที่ ผู้อานวยการวิทยาลัยและดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นคนแรก
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 เวลา 09.59 น. ได้ทาพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โดยมี
ฯพณฯ จุ ริน ทร์ ลัก ษณวิศิ ษฏ์ รั ฐมนตรีป ระจาสานัก นายกรัฐ มนตรี เป็น ประธานพร้ อมได้ รับ เกี ยรติจ าก
นายจรู ญ ชูลาภ อธิบดี กรมอาชีว ศึก ษา นายสมศั กดิ์ สุ หร่ ายคิ มหั นต์ ผู้อ านวยการกองการศึ กษาอาชี พ
นายอานวย รองเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัง งา นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอาเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจานวนมาก


สภาพทั่วไป
ลักษณะทั่ว ไปวิทยาลั ยการอาชีพตะกั่วป่ า มีเนื้อ ที่ทั้ง หมด 50 ไร่ เป็นพื้นที่เ นินซึ่ง ปรับ ตัดเนินดิ น

สาหรับก่อสร้างอาคารเรียน ลาทาเขื่อนกั้นน้าเล็ก ๆ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับสูงต่าไปมา มี คลองน้า
ธรรมชาติเล็กไหลผ่าน ที่ตั้งเดิมเป็นเหมืองเก่าบริเวณเกือบทั้งหมดของพื้นที่จึงผ่านการฉีดดิน เพื่อร่อนแร่ดีบุก
ทาให้ลัก ษณะของดินจึ งเหลือทรายปนหิ นดานไม่ อุ้มน้ า มี ความลาดชัน บางจุด จึง ท าให้ เป็น ปัญ หาในการ
ปลูกและดูแลต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้เงินทุ นสูงเนื่องจากดินขาดแร่ธาตุ และอัดแน่นทาให้น้าขัง
ในฤดูฝนและขาดแคลนน้าอย่างรวดเร็วในฤดูแล้ง



สีประจาวิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า คือสี เหลือง – ฟ้า
สีเหลื อง หมายถึง สีแ ห่งการสร้ างความเป็ นปึก แผ่นขององค์กร ความโปร่ง ใส มีค วามชั ดเจน
มีความซื่อสัตย์สามารถกาหนดแนวคิดที่สร้างสรรค์ มีปัญญาตามหลักพุทธศาสนา ในการแก้ปัญหา และการ
พัฒนาไร้ของเขต และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
สีฟ้า หมายถึง สีของน้าทะเลและท้องฟ้า ที่สะท้องถึง ความก้าวไกล การสร้างแรงบันดาลใจ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยใช้ปัญ ญาความคิดสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนา
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
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อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 5
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ (Vistion)
วิทยาลัย การอาชี พตะกั่ว ป่า มุ่ง สร้างและผลิ ตกาลัง คนอาชีว ศึกษาด้า นเทคโนโลยี ให้มีม าตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
ปรัชญา
“ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นาหน้าวิชาการ สมานสามัคคี”
คือ ปรั ช ญาการท างานของสถานศึ ก ษาที่ ใ ช้เ ป็ นหลั กในการด าเนิ นงานบริ ห ารวิ ทยาลัย ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อัตลักษณ์
“จิตอาสา มีสัมมาคารวะ”
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นผู้มีจิตใจที่ดี เป็นผู้ให้ ทาประโยชน์เพื่อสั งคม และ
เป็นผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น ด้วยกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพเรียบร้อย และมีน้าใจอันดีงาม
คุณธรรม อัตลักษณ์
“รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่พอเพียง”
เอกลักษณ์
“ยิ้ม ทัก สวัสดี”
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจา ท่าทางที่สุภาพ และมีบุคลิกภาพ
ที่เป็นมิตร แต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของวิทยาลัย มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการ
พันธกิจ (Mission)
1.) จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2.) ให้โอกาสแกคนในสังคม ชุมชนให้มีการศึกษา อบรม เชื่อมโยงหลากหลายทางอาชีพ
3.) ให้มีความทันสมัยของเทคโนโลยี ความเป็นสากล ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
4.) ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติจริง ให้มีความสุขในการเรียน และการประกอบอาชีพ

ตราสัญลักษณ์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราสัญลักษณ์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความหมายของตราสัญลักษณ์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
 บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้าเลิศแห่งปัญญา
 ดอกบัวที่บานพ้นน้า (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
 กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึง
ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
 เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือความล้าเลิศทางปัญญา
ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

