
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  เป็นสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ             การ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  426  ถนนเทศบาล 1  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์   
   ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2483  เปิดสอนที่วัดจุมพลสุธาวาส  ชื่อว่า  “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าจังหวัด
สุรินทร์”  จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น  หลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้า 
   พ.ศ.  2483  ย้ายไปท าการสอนที่สโมสรลูกเสือของโรงเรียนประจ าจังหวัด  
หลังศาลากลางจังหวัด 
   พ.ศ.  2490  โรงเรียนได้เปลี่ยนหลักสูตรจากช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นสอนวิชาช่างสตรี  ขยาย
การศึกษาจากระดับอาชีวศึกษาตอนต้นเป็นอาชีวศึกษาตอนปลายและเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนการช่างสตรี
สุรินทร์” 
   พ.ศ.  2497  โรงเรียนได้ย้ายจากหลังศาลากลางจังหวัดมาสร้างใหม่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิม
เป็น  “โรงเรียนกสิกรรม”  มีเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน 
   พ.ศ.  2503 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  ม.ศ.3  เข้า
เรียนเข้าศึกษาต่อ 
   พ.ศ.  2508   โรงเรียนได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงขององค์การยูนิเซฟ   เปิดสอน  
4  แผนกวิชา 
     1)  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
     2)  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
     3)  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
     4)  แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 
   พ.ศ.  2516  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก  “โรงเรียนการช่างสตรีสุรินทร์”  เป็นโรงเรียน  
“อาชีวศึกษาสุรินทร์” 
   พ.ศ.  2519   เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ  และโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็น  
“วิทยาลัย”  โดยรวมกับโรงเรียนการช่างสุรินทร์เป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์”  โดยแยกออกเป็น  2  
วิทยาเขต  คือ 
     1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  วิทยาเขต  1  (โรงเรียนการช่างสุรินทร์) 
     2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  วิทยาเขต  2  (โรงเรียนอาชีวศึกษาสุรินทร์) 
   พ.ศ.  2520  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  วิทยาเขต  2  ได้เปิดสอนระดับการศึกษาประโยค
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
   พ.ศ.  2523  ในเดือนเมษายน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  วิทยาเขต  2  ได้แยกออกมา
เป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์”  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ระบบปกติ  2  
ระดับการศึกษา  คือ 
     1)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษา  ม.ศ.3 
     2)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.  
และเปิดสอนระดับวิชาชีพ  3  ประเภทวิชา  คือ 
       (1)  ประเภทวิชาคหกรรม 



       (2)  ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
       (3)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
   พ.ศ.  2524  วิทยาลัยฯ  ได้ใช้หลักสูตร  (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2524)  ในระดับ
ปวช.  ชั้นปีที่  1  และเปลี่ยนระบบการเรียนเป็นการลงทะเบียนรายวิชา 
   พ.ศ.  2525  วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
   พ.ศ.  2526  วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนก
วิชาการบัญชี 
   พ.ศ.  2527  วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปวส.  เพ่ิมข้ึนดังนี้ 
     1)  สาขาวิชาการตลาด    2)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     3)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  4)  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
     5)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 6)  สาขาวิชาศิลปประยุกต ์
   และในปีการศึกษานี้  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์”  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
“สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น”  กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   พ.ศ.  2536  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “สถานศึกษาดีเด่น”  และ  
“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” 
   พ.ศ.  2538  เปิดการเรียนการสอน  ระบบทวิภาคี  (Dual Vocational Training : D.V.T)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
   พ.ศ.  2544  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  (ต่ ากว่าปริญญาตรี)  ประจ าปีการศึกษา  2544 
          พ.ศ.  2548  เปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้า
ปลีก  สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
   พ.ศ.  2550  แยกสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมจากประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เป็นประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   พ.ศ. 2553  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขา
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   พ.ศ.  2555   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานการจัดการส านักงาน  
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  Mini  English Program  (MEP) 
   พ.ศ.  2556  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
             -  สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์  (ทวิภาคี)   
                    -  สาขางานอาหารและโภชนาการ  (ทวิภาคี) 
                   -  สาขางานการโรงแรม  (ทวิภาคี) 
 
   พ.ศ.  2556  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานการบัญชี   
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ   Mini  English Program  (MEP) 
   พ.ศ.  2556  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ   Mini  English Program  (MEP) 
   พ.ศ.  2557  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   



       -  สาขางานการเลขานุการ  (ทวิภาคี) 
       -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ทวิภาคี) 
       -  สาขางานการท่องเที่ยว 
   พ.ศ.  2557  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส. 
       -  สาขางานการจัดการส านักงาน  (ทวิภาคี) 
       -  สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
       -  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์  (ทวิ
ภาคี) 
       -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  สาขางานมัคคุเทศก์ท่ัวไป 
 

ที่ตั้ง ขนาด และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเทศบาล 1 อ าเภอ เมือง จังหวัดสุรินทร์ 
รหัสไปรษณีย์ 32000 มีพ้ืนที่ 29 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่บริเวณ ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณา
เขตติดกับถนนเทศบาล 1 ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ
โรงพยาบาลสุรินทร์ ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
โทรศัพท์ 044-511191 โทรสาร 044-512697 เว็บไซต์ www.srvc.ac.th 
 


