 ⌫⌦ 
⌫⌦⌫

 
⌫⌦
⌦

คํานํา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2548 นี้ งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําขึ้นโดยรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลทั่วไป, ขอมูล
นักเรียน นักศึกษา, ขอมูลตลาดแรงงาน, ขอมูลบุคลากร, ขอมูลงบประมาณและการเงิน, ขอมูลครุภัณฑ, ขอมูลอาคาร
สถานที่, ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน, ขอมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎรธานี, เกียรติประวัติและผลงานดีเดน ซึ่งมี
ความสําคัญและมีประโยชนที่จะนําไปประกอบการบริหารการจัดการทําแผนพัฒนาดานตางๆ ของสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลนํามาจัดทําเอกสารฉบับนี้
หากทานมีขอเสนอแนะขอไดโปรดแจงใหงานศูนยขอมูลฯ ทราบดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน
ฝายวางแผนและพัฒนา
8 สิงหาคม 2548

สารบัญ
หนา
คํานํา
ขอมูลทั่วไป
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

1
วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา ปรัชญาสถานศึกษา
ประวัติโดยสังเขป
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
รายนามผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

1
2
3
4
7
8
9
10
11

¾ จํานวนผูสมัครและรับไว ปการศึกษา 2548

11

¾ จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547 ตามระดับประเภทวิชา
¾ ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2548

15
17

ขอมูลตลาดแรงงาน
¾ สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2547
¾ สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2548
ขอมูลบุคลากร

19
20
21
23

¾ โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา

23

¾
¾
¾
¾
¾

24
25
26
33
44

อัตรากําลังของสถานศึกษา ปการศึกษา 2548 จําแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ
จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิ/ประเภท ปการศึกษา 2548
ขอมูลบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2548
ขอมูลบุคลากรตามสายงานที่รับผิดชอบ ปการศึกษา 2548
จํานวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอนักเรียน นักศึกษาในแตละคณะวิชา
ปการศึกษา 2548

หนา
ขอมูลงบประมาณและการเงิน
¾ การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2548
¾ การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2548
ขอมูลครุภัณฑ

45
45
46
49

¾ ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2547

49

¾ ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2548

51

ขอมูลอาคารสถานที่
¾ ภาพประกอบอาคารเรียน จํานวน 5 หลัง
ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
¾ หลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2548
ขอมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎรธานี
¾ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎรธานี
¾ ขอมูลดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
เกียรติประวัติและผลงานดีเดน
¾ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
¾ ผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา และครู-อาจารย ประจําปการศึกษา 2547

53
54
64
64
66
66
68
70
70
74

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1

จํานวนผูสมัครและรับไว ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2548

11

ตารางที่ 2

จํานวนผูสมัครและรับไว ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2548

13

ตารางที่ 3

จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547 ตามระดับประเภทวิชา

15

ตารางที่ 4

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2548

17

ตารางที่ 5

สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2547

20

ตารางที่ 6

สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2548

21

ตารางที่ 7

อัตรากําลังของสถานศึกษา ปการศึกษา 2548 จําแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ

24

ตารางที่ 8

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิ/ประเภท ปการศึกษา 2548

25

ตารางที่ 9

ขอมูลบุคลากรตามสายงานที่รับผิดชอบ ปการศึกษา 2548

33

ตารางที่ 10

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2548

45

ตารางที่ 11

ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2547

49

ตารางที่ 12

ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2548

51

ตารางที่ 13

ขอมูลอาคารสถานที่

53

สารบัญแผนภูมิ
หนา
แผนภูมิที่ 1

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา

7

วิสัยทัศน
“มุงเนนคุณธรรม

นอมนําวิชา

จัดการอาชีวศึกษา

พัฒนาทองถิ่น”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ สามารถปฏิบัติไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และ
สามารถประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และ
ระดับชาติ
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
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ปรัชญาการอาชีวศึกษา

“รูจริง ทําได เขาใจชีวิต”

ปรัชญาสถานศึกษา
“วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย”
วิชาดี
การหมั่นศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียน หองสมุด จากครูอาจารยนอกสถานศึกษา
และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรูที่เกี่ยวของในการ
ประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน และความรู
ที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต
มีทักษะ
การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพไดและหมั่นศึกษา
ฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่น ๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
ใฝธรรมะ
การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและการอยูรวมกัน
อยางปกติสุข
สามัคคี
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสรางชื่อเสียงมาสูสถานศึกษา
อันเปนที่รักยิ่ง
มีวินัย
การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา
รูบทบาทและหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม
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ประวัติโดยสังเขป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี” โดยการอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนิน
การสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี
(โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียนในวันที่ 6
พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม
เปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี”
พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเปน
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จัดตั้งเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหม ชื่อวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี”
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631 เว็บไซต www.svc.ac.th
อีเมล : svcsurat@yahoo.co.th
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

พ.ศ.2508
พ.ศ.2510
พ.ศ.2516
พ.ศ.2519
พ.ศ.2520
พ.ศ.2524
พ.ศ.2525
พ.ศ.2526
พ.ศ.2527

พ.ศ.2528
พ.ศ.2530
พ.ศ.2532

รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาชีพ
เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี
เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สายอาชีพ
โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ จากองคการยูนิเซฟ
รุนที่ 2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและ
โภชนาการ, คหกรรมศาสตร และศิลปหัตถกรรม เวลาเรียน 3 ป
เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหมชั้น ม.ศ.4
มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกชั้นเปนรุนแรก
เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ และคหกรรม
ศาสตรทั่วไป
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และคหกรรมศาสตรทั่วไป และ
ยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจแผนกวิชาพณิชยการ
เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนการบัญชี โดยรับนักเรียน
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตรทั่วไป
เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เปน ปวช.2530 โดยเปดสอนปละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ ปวท.
สาขาคหกรรมศาสตรทั่วไป
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การอาชีพ
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พ.ศ.2533
พ.ศ.2534
พ.ศ.2537
พ.ศ.2538

พ.ศ.2539

พ.ศ.2540
พ.ศ.2541
พ.ศ.2542
พ.ศ.2543
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546

ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน
เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเปนสาขาธุรกิจโรงแรม
เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538
ระดับ ปวช.
มีสาขาวิชาและกลุมวิชาเพิ่มจากที่มีอยูเดิม คือ
ระบบปกติ
สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว กลุมวิชาธุรกิจทองเที่ยว
สาขาวิชาออกแบบ กลุมวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป
สาขาวิชาวิจิตรศิลป กลุมวิชาวิจิตรศิลป
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว กลุมวิชาธุรกิจโรงแรม
ระดับ ปวส.
เปดรับผูจบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538 สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร
ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ไดแก สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ กลุม
วิชาธุรกิจสิ่งพิมพ
ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจอาหาร และปดสอนระดับ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจากผูสําเร็จการ
ศึกษาชั้น ม.6
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรม,
พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และศิลปกรรม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภท
วิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
คหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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พ.ศ.2548

- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจ
คาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาการเทียบโอนความรูและประสบการณ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
นางรอยพิมพใจ เพชรกุล

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายสงเสริมการศึกษา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายวางแผนและพัฒนา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายวิชาการ

นางจิราภรณ แกวเจือ

นางสาวสุณี พงศยี่หลา

นางจิราวรรณ นวลรอด

นายสุทธิพัฒน อมรกุล

หัวหนางานการเงิน

หัวหนางานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน

หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

หัวหนางานหลักสูตรพิเศษ

นายจักรกฤษณ ภูทอง

นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป

หัวหนางานวางแผนการ
ศึกษาและจัดงบประมาณ

หัวหนางานหลักสูตร
การเรียน การสอน

นางเสาวณีย ไกรนุกูล

นางมาลี วองเกษฎา

หัวหนางานวิจัยและพัฒนา

หัวหนางานสื่อ
การเรียน การสอน

นางจีรพรรณ โยธาปาน
หัวหนางานบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานสารบรรณ
นางสาวอุษา จรูญผล
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
หัวหนางานบุคลากร
นางปญจวรรณ ออนหวาน

นางนงลักษณ เรียบรอย
หัวหนางานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
หัวหนางานโครงการพิเศษ
นายเสรี จําเนียร

นางนิภา สุขสง
หัวหนางานผลิตการคา

หัวหนางานปกครอง

นางนันทพร ฤทธิเกษม

นางกุสุมา ปลอดเปลี่ยว

นายธีรพล ทองเพชร
หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผล
นางอุบล เบญจพงศ

หัวหนางานเอกสารการพิมพ

หัวหนางานสวัสดิการ
พยาบาลและหอพัก

หัวหนางานหองสมุด

นายเทียนชัย เพชรวิเชียร

นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

นางสาวธนิตา อาจหาญ
หัวหนางานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

หัวหนางานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน

นางสาวโศจิกานต ปานดี

หัวหนางานพัสดุ

หัวหนาคณะคหกรรมศาสตร

นางชฎาภรณ เฟองฟุง

นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ

หัวหนางานอาคารสถานที่

หัวหนาคณะบริหารธุรกิจ

นายโชคชัย ฟากระจาง

นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล
หัวหนาคณะศิลปกรรม
นายโชคชัย จุลภักดิ์

แผนภูมิที่ 1

หัวหนาคณะพื้นฐาน
นายสามารถ เนียมมุณี
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รายนามผูบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2482 - พ.ศ.2482
พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486
พ.ศ.2486 - พ.ศ.2490
พ.ศ.2490 - พ.ศ.2493
พ.ศ.2493 - พ.ศ.2496
พ.ศ.2496 - พ.ศ.2506
พ.ศ.2506 - พ.ศ.2515
พ.ศ.2515 - พ.ศ.2517
พ.ศ.2517 - พ.ศ.2519
พ.ศ.2519 - พ.ศ.2521
พ.ศ.2521 - พ.ศ.2522
พ.ศ.2522 - พ.ศ.2523
พ.ศ.2523 - พ.ศ.2526
พ.ศ.2526 - พ.ศ.2529
พ.ศ.2529 - พ.ศ.2536
พ.ศ.2536 - พ.ศ.2543
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547
พ.ศ.2547 – ปจจุบัน

นางสาวชุลี
นางสาวสุภร
นางเรวดี
นางสาวสมรวย
นางสาวประธาน
นางถนอม
นางสาวละออง
นางสาวสายหยุด
นางสาวประไพ
นายสุทธิชัย
นายเผดิมชัย
นายประมุข
นางสาวประไพ
นางสาวประไพ
นางสาวรัตนา
นางสมจิตต
นางพรพัช
นางรอยพิมพใจ

อาตมะมิตร
บุญยประภัศศร
วัชรเนตร
บรรณโสภิษณ
วุฒิวงศ
จันทรศิริ
จินตประชา
มีวาสนา
สุรทิณฑ
โลหสุวรรณ
ศรีวิเชียร
ครรภาฉาย
สุรทิณฑ
สิทธิวงศ
รัตนโกมล
กะระณา
กะระณา
เพชรกุล

ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
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คณะกรรมการสถานศึกษา
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายสงเสริมการศึกษา
3. รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ
4. รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา
5. ผูชวยผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา
6. นายสามารถ เนียมมุณี
7. นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
9. นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล
9. นางชฎาภรณ เฟองฟุง
10. นางจีรพรรณ โยธาปาน
11. นางอุบล เบญจพงศ
12. นางเสาวณีย ไกรนุกูล
13. นายสมจิต แขงขัน
14. นายโชคชัย จุลภักดิ์
15. นางสาวอุษา จรูญผล
16. นางนงลักษณ เรียบรอย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายเชาวพงศ ฐิติสวัสดิ์
2. นายจตุพร วัชรานาถ
3. นายเฉลิมชัย ปญจคุณาธร
4. นางพรรณิกา เพียรประดิษฐกุล
5. นางเพ็ญจันทร ชูพงศ
6. นายจุมพล ไลยโฆษิต
7. นายวิชัย แซเหลียง
8. นางสุณี ฉัตราภรณ
9. นางสุณิสา วงศเจริญ
10. นายปยพจน สุเมธาอักษร
11. นางนันทนา บุญรม
12. นางโสภา บุญเลี้ยง
13. นางศิริลักษณ รัตนโสภาคย
14. นายเอกพจน ยอดพินิจ
15. นางสมบูรณ สุวรรณบุตร
16. นายวรายุทธ พัฒนาศิริลักษณ
17. นางสาวกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน
18. นายอาณัติ สิทธิชัยพร
19. นายสุรศักดิ์ สุตันติราษฎร
20. นายนันธนชัย เทพเจริญ
21. นายสุริยะ ชุมวระ
22. นางสุภางค ชัยสิทธิ์
23. ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จํานวนผูสมัครและรับไว ปการศึกษา 2548
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมคหกรรม
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการขาย
รวมพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลป
- สาขางานการออกแบบ
รวมศิลปกรรม

แผนรับ

ผูมาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไวได
ชาย

หญิง

70

2

42

1

23

70

18

157

9

69

70
210

3
23

96
295

3
13

67
159

80
80
80
240

18
1
16
35

379
159
275
813

2
1
3

82
73
72
227

80
80

28
28

346
346

2
2

70
70

30
30
60

19
22
41

23
63
86

10
17
27

14
42
56
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ระดับ ปวช. (ทวิภาคี)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช.(ทวิภาคี)
คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมคหกรรม
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
รวมพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวม ปวช.

แผนรับ

ผูมาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไวได
ชาย

หญิง

20
20

8
8

30
30

8
8

29
29

30
30

6
6

140
20
160

1
1

38
17
55

30
30
670

6
6
147

20
20
1,750

5
5
59

19
19
615

ตารางที่ 1
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวส. (ปกติ)
คหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร
รวมคหกรรม
บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ปวส. (ม.6)
บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

แผนรับ

ผูมาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไวได
ชาย

หญิง

20
20
20
60

3
3

29
22
9
60

2
2

23
15
8
46

120
30
40
30
220

1
3
2
6

156
35
58
44
293

1
3
2
6

115
28
40
32
215

40
40

4
4

43
43

-

24
24

40
40
80

7
7

30
38
68

6
6

22
32
54

40
40

6
6

79
79

6
6

33
33
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ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวส. (ทวิภาคี)
บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
รวมบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
- สาขาวิชาการสปาและความงาม
รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวม ปวส.

แผนรับ

ผูมาสมัคร
ชาย
หญิง

รับไวได
ชาย

หญิง

20
20

2
2

20
20

2
2

17
17

20
20
480

1
1
29

30
20
50
613

1
1
23

20
16
36
425

ที่มา : งานทะเบียน 17 มิถุนายน 2548
ตารางที่ 2
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จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547
ตามระดับและประเภทวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
คหกรรม
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การขาย / การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การโรงแรม /
การโรงแรมและบริการ
รวม
ศิลปกรรม
- วิจิตรศิลป
- ออกแบบ
รวม
ระบบทวิภาคี
คหกรรม
- ธุรกิจอาหาร / รานอาหาร
- ชางเสื้อสตรี
รวม

ปวช.
ปวส.
รวม
แรกเขา สอบได รอยละ แรกเขา สอบได รอยละ แรกเขา สอบได รอยละ
80
96
87
263

46
43
39
128

57.50
44.79
44.83
48.67

14
18
20
52

10
16
19
45

71.43
88.89
95.00
86.54

94
114
107
315

56
59
58
173

59.57
51.75
54.21
54.92

90
90
93
273

81
54
56
191

90.00
60.00
60.22
69.96

170
43
34
84
331

165
37
24
58
284

97.06
86.05
70.59
69.05
85.80

260
133
127
84
604

246
91
80
58
475

94.62
68.42
62.99
69.05
78.64

44

31

70.45

86

75

87.21

130

106

81.54

44

31

70.45

86

75

87.21

86

65

75.58

36
33
69

24
13
37

66.67
39.39
53.62

-

-

-

36
33
69

24
13
37

66.67
39.39
53.62

26
26

8
8

30.77
30.77

14
12
26

11
10
21

78.57
83.33
80.77

40
12
52

19
10
29

47.50
83.33
55.77
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ระบบทวิภาคี
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก /
การจัดการธุรกิจคาปลีก
รวม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การโรงแรม /
การโรงแรมและบริการ
รวม
รวมทั้งหมด

ปวช.
ปวส.
รวม
แรกเขา สอบได รอยละ แรกเขา สอบได รอยละ แรกเขา สอบได รอยละ

29

13

44.83

31

24

77.42

60

37

61.67

29

13

44.83

31

24

77.42

60

37

61.67

42

19

45.24

30

23

76.67

72

42

58.33

42
746

19
427

45.24
57.24

30
556

23
472

76.67
84.89

72
1,302

42
899

58.33
69.05

ที่มา : งานทะเบียน 20 พฤษภาคม 2548
ตารางที่ 3
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ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2548
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน และหองเรียน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาคหกรรม
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมทั่วไป
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การขาย/การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
- วิจิตรศิลป
- การออกแบบ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การโรงแรม / การโรงแรมและบริการ
รวม
ม.6
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การโรงแรม / การโรงแรมและบริการ
รวม

ปวช.1
หอง นร.

ปวช.2
หอง นร.

ปวช.3
หอง นร.

ปวส.1
หอง นร.

ปวส.2
หอง นร.

รวม
หอง

นร.

1
2
2
5

24
78
70
172

2
3
2
7

38
80
45
163

2
2
2
6

36
50
45
131

1
1
1
3

23
17
8
48

1
1
1
3

19
16
14
49

7
9
8
24

140
241
182
563

2
2
2
6

84
73
73
230

2
3
2
7

83
102
68
253

2
2
2
6

84
73
71
228

3
1
1
1
6

116
43
28
34
221

4
1
1
2
8

121
44
19
61
245

13
9
8
3
33

488
335
259
95
1,177

1
2
3

24
59
83

1
1
2

13
18
31

1
1
2

29
22
51

-

-

-

-

3
4
7

66
99
165

2
2

72
72

3
3

86
86

1
1

31
31

1
1

24
24

2
2

66
66

9
9

279
279

-

-

-

-

-

-

1
1
2

22
38
60

-

-

1
1
2

22
38
60

-

-

-

-

-

-

1
1

39
39

-

-

1
1

39
39
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาคหกรรม
- อาหารและโภชนาการ
- ผูประกอบอาหารประเภทอบ
- ธุรกิจงานดอกไม
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- ธุรกิจคาปลีก / การจัดการธุรกิจคาปลีก
- ธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- ธุรกิจรานคาปลีก
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การโรงแรม / การโรงแรมและบริการ
- การสปาและความงาม
รวม
รวมทั้งหมด

ปวช.1
หอง นร.

ปวช.2
หอง นร.

ปวช.3
หอง นร.

ปวส.1
หอง นร.

ปวส.2
หอง นร.

รวม
หอง

นร.

1
1

37
37

-

-

1
1
2

12
11
23

-

-

-

-

1
1
1
3

37
12
11
60

1
1
2

39
17
56

-

-

1
1
2

20
13
33

2
2

19
19

1
1

2
2

5
1
1
7

80
17
13
110

1
1
20

24
24
674

19

533

1
1
20

26
26
523

1
1
2
17

21
16
37
448

14

362

3
1
4
90

71
16
87
2,540

ที่มา : งานทะเบียน 17 มิถุนายน 2548
ตารางที่ 4

ขอมูลตลาดแรงงาน
ความตองการแรงงานของสถานประกอบการที่แจงมาที่วิทยาลัยเพื่อรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางาน มี 2 วิธี
คือ
1. เจาของสถานประกอบการ หรือหัวหนางานบุคลากร หรือตัวแทนของสถานประกอบการนั้นๆ มาติดตอ
แสดงความตองการที่จะรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาทํางานโดยตรง
2. เจาของสถานประกอบการ หรือหัวหนางานบุคลากร หรือตัวแทนสงใบประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
เพื่อใหปดประกาศใหนักเรียน นักศึกษาทราบ จะไดไปสมัครที่สถานประกอบการนั้น ๆ
ความตองการแรงงานของสถานประกอบการที่ติดตอกับงานแนะแนวเพื่อรับนักเรียน นักศึกษาเขาทํางานมี 2
กรณี คือ
1. รับเขาทํางานเปนพนักงานประจํา โดยสถานประกอบการจะรับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาของปการ
ศึกษาปจจุบัน และ/หรือที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนสุดทายของหลักสูตร
2. รับเขาทํางานในระยะสั้น ๆ ระหวาง 2 - 15 วัน โดยสถานประกอบการขอรับ นักเรียน นักศึกษาที่
กําลังเรียนอยู ในกรณีนี้งานแนะแนวจะคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษาที่มาสมัครทํางานมีความประพฤติดี เอาใจใสใน
การเรียนดี และตองการหารายไดพิเศษ
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สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2547
ชื่อสถานประกอบการ
1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2. ราน Earth Zone Club Pub & Bar
3. ดานศุลกากรบานดอน
4. เครือเจริญโภคภัณฑ
5. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส จํากัด
6. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
7. โรงแรมวังใต
8. บริษัท เอชชัวร โฮลดิ้งส จํากัด
9. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
10. บริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วุฒิ
ปวช. ปวส. ไมระบุ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ที่มา : งานแนะแนวฯ 14 มิถุนายน 2548
ตารางที่ 5

ชาย

/

/

เพศ
จํานวน
หญิง ไมระบุ ตองการ ไมระบุ
/
3
/
3
/
4
/
/
/
6
/
2
/
20
/
/
/
1
/
1
/
3
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สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2548
สาขาวิชา
ธุรกิจคาปลีก

การขาย

ธุรกิจรานคาปลีก

สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
10
10
) บริษัท ซี พี เซเวน อีเลฟเวน จํากัด(มหาชน)
1
1
) รานแตงออนสแควร
3
3
) บริษัท หางสหไทยดีพารทเมนทสโตร(1987) จํากัด 1
1
) โรงเบียรสมุย
16
16
) ท็อปซุปเปอรมารเก็ต
1
1
) ราน เอ แอนด เอ็ม โฟน
2
2
) เซฟซูเปอรมารเก็ต
1
1
) รานอาหารกูดเฮลท
1
1
) ราน อี ซี โมบาย
รวม
16
20
36
4
4
) บริษัท หางสหไทยดีพารทเมนทสโตร(1987) จํากัด 20
20
) บริษัท ซี พี เซเวน อีเลฟเวน จํากัด(มหาชน)
1
1
) รานสุจิตราเฟอรนิเจอร
2
2
) บริษัท ประจักษอุตสาหกรรม(1982) จํากัด
2
2
) ศูนยเอวอน สุราษฎรธานี
1
1
) รานแฟชั่น
รวม
30
30
2
2
) รานฟาสวย
1
1
) บริษัท พาราทักษิณ จํากัด
2
2
) รานสุราษฎรประตูมวน
2
2
) หางหุนสวนจํากัด พงษไชยสุราษฎรธานี
1
1
) รานกรอบหลุยส
2
2
) รานบุษยกรไดเรคเซลส
1
1
) รานสุราษฎรนิวเวฟ
1
1
) รานสุวรรณอักษร
1
1
) บริษัท ซี พี เซเวน อีเลฟเวน จํากัด(มหาชน)
รวม
13
13
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สาขาวิชา
การโรงแรม /
การโรงแรมและ
บริการ

การจัดการ
ธุรกิจคาปลีก

สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน
) โรงแรมเนเชอรัล วิง รีสอรท แอนด สปา
) โรงแรมอิพีเรียล สมุย
) โรงแรม เอส.อาร
) โรงแรมนิภาการเดนท
) โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ
) โรงแรมสมุยปารค รีสอรท
) โรงแรมบี.เจ
) โรงแรมไดมอนด พลาซา สุราษฎรธานี
) โรงแรมเดอะแฟร เฮาส บีช รีสอรท
) โรงแรมวังใต
) โรงแรมเซาทเทอรน สตาร
) โรงแรมมโนราห บีช รีสอรท แอนดสปา
) เฟรส บังกะโล
) โรงแรมรอยเกาะ
) โรงแรมเมืองกุเรบัน
) เวิลด รีสอรท
) โรงแรมอิมเพียนา รีสอรท สมุย
) อโลฮา รีสอรท
รวม
) บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)
รวม
รวมสถานประกอบการทั้งหมด 40 แหง

ที่มา : งานทวิภาคี 12 กรกฎาคม 2548
ตารางที่ 6

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
2
1
3
8
6
14
1
1
1
3
2
3
5
3
1
4
8
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
6
2
2
4
4
2
2
5
2
7
2
2
1
1
4
4
2
2
18
26
29
73
16

48

59

17
17
17

29

17
17
169

โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ดร.รอยพิมพใจ เพชรกุล
ผูอํานวยการสถานศึกษา

นางสาวสุณี พงศยี่หลา

นายสุทธิพัฒน อมรกุล

นางจิราภรณ แกวเจือ

นางจิราวรรณ นวลรอด

รองผูอํานวยการฯ ฝายกิจการฯ

รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการฯ ฝายสงเสริม

รองผูอํานวยการฯ ฝายวางแผนฯ
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อัตรากําลังของสถานศึกษา ปการศึกษา 2548
จําแนกประเภทบุคลากรและเพศ
อัตรากําลัง
หญิง
4
54
2
19
3
38
120

ประเภทบุคลากร
ชาย
1
16
3
9
4
33

ผูบริหาร
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

หมายเหตุ
รวม
5
70
2
22
12
42
153

มาชวยราชการ 1 คน
มาชวยราชการ 6 คน

ที่มา : งานบุคลากร 16 มิถุนายน 2548
ตารางที่ 7

60

ชาย
หญิง

50
40
30
20
10
0
ผูบริหาร

ขาราชการครู

ขาราชการพลเรือน

ครูจางสอน

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว
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จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิ/ประเภท
ปการศึกษา 2548
ประเภทบุคลากร
ผูบริหาร
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

ปริญญาเอก
1
1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
4
20
50
2
22
20
24
94

รวม
อื่น ๆ
12
22
34

5
70
2
22
12
42
153

ตารางที่ 8

ผูบริหาร

50

ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน

40

ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

30
20
10
0
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อื่น ๆ
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ขอมูลบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2548
# ฝายบริหาร
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา

นางรอยพิมพใจ เพชรกุล
บธ.บ.(บัญชี-ตนทุน)
ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)

2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุณี พงศยี่หลา
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

3. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายวิชาการ

นายสุทธิพัฒน อมรกุล
ค.บ. (ศิลปศึกษา) ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

4. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายสงเสริมการศึกษา

นางจิราภรณ แกวเจือ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

5. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ฝายวางแผนและพัฒนา

นางจิราวรรณ นวลรอด
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

# ฝายปฏิบัติการสอน
คณะวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1. นางสุวิมล ศรีแสง
2. นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
3. นางนิ่มนวล จงทอง
4. นางชะอุม ปญญานันท
5. นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
6. นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร
7. นางสาวจุรีวรรณ รัฐการโกวิบูลย

หัวหนาคณะ

ค.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) หัวหนาแผนก
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)
กศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) มาชวยราชการจาก วอศ.นครศรีฯ
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แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
2. นางมาลี วองเกษฎา
3. นางสุนทรี แขงขัน
4. นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
5. นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ

ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) หัวหนาแผนก
ค.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
1. นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
2. นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
3. นางนันทพร ฤทธิเกษม
4. นางนฤมล แยมศรี

ค.บ. (คหกรรม) หัวหนาแผนก
ศษ.บ. (คหกรรม)
ค.บ. (คหกรรม)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร) มาชวยราชการจาก วก.หลังสวน

คณะวิชาบริหารธุรกิจ
นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล

หัวหนาคณะ

แผนกวิชาการบัญชี
1. นายสมจิต แขงขัน
2. นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล
3. นางนิภา สุขสง
4. นางนพรัตน สุวรรณรัตน
5. นางณัฐกาญจน ผลผลา
6. นางจีรพรรณ โยธาปาน
7. นางจีรนันท ดาราสุริยงค
8. นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
9. นางจริยา มณีโรจน
10.นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
11.นางวาสนา วิเชียร

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) หัวหนาแผนก
พณ.บ. (การบัญชี) น.บ. (นิติศาสตร)
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)
ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (คหกรรม) กจ.ม. (การจัดการ)
ศศ.บ (การจัดการทั่วไป) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มาชวยราชการจาก วท.สตูล

แผนกวิชาการเลขานุการ
1. นางสุจวน แขงขัน
2. นางปยะพร เข็มขาว

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) หัวหนาแผนก
บธ.บ. (การเลขานุการ) รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
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3. นางศรีไพร ภาราทอง
4. นางกุสุมา ปลอดเปลี่ยว
5. นางอรทัย เมืองแมน
6. นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
7. นางจิตรา วงศวรานุรักษ
8. นางจันทนา ทวีชาติ

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
บธ.บ. (การเลขานุการ) รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มาชวยราชการจาก วท.พังงา

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
2. นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
3. นางสุภาภรณ กอวนิช
4. นางพิชามญชุ มีเพียร

บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) หัวหนาแผนก
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)

แผนกวิชาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร) หัวหนาแผนก
2. นางสาวโศจิกานต ปานดี
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
3. นางปญจวรรณ ออนหวาน
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. นายกําชัย ณ พัทลุง
2. นางสาวหทัยรัตน มีพฤกษ
3. นางเสาวณีย ไกรนุกูล
4. นายจักรกฤษณ ภูทอง

กศ.บ. (ฟสิกส) หัวหนาแผนก
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปทส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
1. นายแสนดี เบญจพงศ
2. นางฤดี เพชรมณี

น.บ. (นิติศาสตร) น.ม.(นิติศาสตร) หัวหนาแผนก
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

คณะวิชาศิลปกรรม
นายโชคชัย จุลภักดิ์
แผนกวิชาออกแบบ
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ

หัวหนาคณะ

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป) หัวหนาแผนก
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2. นายพรสฤษฎ วีแกว

ศษ.บ. (ศิลปกรรม)

แผนกวิชาวิจิตรศิลป
1. นายธนาวุฒิ กลาเวช
2. นายโชคชัย จุลภักดิ์

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) หัวหนาแผนก
ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย)

คณะวิชาพื้นฐาน
นายสามารถ เนียมมุณี
แผนกวิชาสามัญ
1. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
2. นางจารุวรรณ อมรกุล
3. นางอุบล เบญจพงศ
4. นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
5. นายสมพร สวัสดิรักษ
6. นางนงลักษณ เรียบรอย
7. นางสาวธนิตา อาจหาญ
8. นางเอื้อพันธ สุวรรณฤกษ
9. นางจินตนา สามารถ
แผนกวิชาสัมพันธ
1. นายสุวนัย ทองสุข
2. นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
3. นายสมบัติ ฟากระจาง
4. นายธีรพล ทองเพชร
5. นายอรรถวุฒิ บุญทวี
6. นางชฎาภรณ เฟองฟุง
7. นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
8. นายเสรี จําเนียร
9. นายสามารถ เนียมมุณี

หัวหนาคณะ

วท.บ. (จิตวิทยา) หัวหนาแผนก
ค.บ. (นาฏศิลป) ศษ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
กศ.บ.(ภาษาไทย) มาชวยราชการจาก วท.พัทลุง
ค.บ.(ภาษาไทย) มาชวยราชการจาก วท.นครศรีฯ

วท.บ. (คณิตศาสตร) หัวหนาแผนก
กศ.บ. (เคมี) กศ.ม. (เคมี)
ศษ.บ. (คณิต-ฟสิกส)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) นศ.บ. (นิเทศศาสตร),
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร)
ศษ.บ. (วิทย-คณิต)

-30# ขาราชการพลเรือน
1. นางสาวอุษา จรูญผล
2. นางปราณีต เนตรพุกกณะ

ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ. (การบัญชี)

# ลูกจางประจํา
คนงาน-นักการภารโรง
1. นายวิชัย สาระทิพย
2. นางปรานอม ทองคํา
3. นางกรรณิกา นาคเสนา
4. นางสุภาพร จันทรชื่น
5. นายวิสิทธิ์ คงทอง
6. นายสุนทร วิชัยดิษฐ
7. นายบุญเที่ยง อินทฤกษ
8. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี

ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 5
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 2
มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 4
ปวช.3 (ชางยนต)

พนักงานขับรถยนต
1. นายชํานาญ อินทรทิม
2. นายชูศักดิ์ บุญพรอม

ประถมศึกษา 4
มัธยมศึกษา 3

ยามรักษาการณ
1. นายพนัส สุรทิน
2. นายทวี ทองคํา

มัธยมศึกษา 3
ประถมศึกษา 4

# ครูจางสอน
1. นางสาวจิตติมา พลเยี่ยม
2. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ
3. นางปยาภรณ กั้นเกตุ
4. นางสาวรังสิมา ศรีรักษา
5. นางสาวสุนิษา แสงอรุณ
6. นางสาวดวงฤดี รุงแดง
7. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
8. นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ
9. นางสาวอุมาพร รักแดง
10. นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ

ค.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ค.บ. (อาหารและโภชนาการ)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)
ค.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย)
ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การตลาด)
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11. นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ
12. นายลาภ อําไพรัตน
13. นางสุมนัส คลายเพชร
14. นางนพลักษณ จุลภักดิ์
15. นางกรองกาญจน สรวงชู
16. นางสุไหวนะ ชูเพชร
17. นายสมปราชญ ชัยสุตานนท
18. นางสาวอรัญญา ผลบุญ
19. นางสาวระพีพรรณ ลิขิตกิจเกษตร
20. นายศราวุธ ทิพยรักษา
21. นางสาวศุภรัตน ชัยรัตน
22. นางสาวสาธินี ตออาวุธ
# ลูกจางชั่วคราว
1. นางกาญจนา ไชยเทพ
2. นางสาวจีระวรรณ วงศแสงขํา
3. นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล
4. นางสุวัลลี ทิพยนอย
5. นางสุนทรียา ขยายนอย
6. นางสาวณัชชา พันชนะ
7. นางสาวศิริพร ปานเจริญ
8. นางสาวศรัณยา นิลยิ่งดี
9. นางจินตนา อมรรัตนโสภาค
10. นางอรอนงค แซลิ่ม
11. นางสาวสุนิสา อินทเจียด
12. นางสาวอรทัย สุเมธานันท
13. นางสาวอรพิณ สละ
14. นางสาวสาวิกา หีตนาแค
15. นางสาววิมลรัตน นเรนทราช
16. นางสาวสุภาภรณ ลุนเซีย
17. นางสาวสุพัตรา ไทรจําเนียร
18. นางสาวจิดาภา เวชกุล

ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
ศบ. (ศิลปกรรม)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.A. (ปรัชญา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ปวส.การบัญชี
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.การเลขานุการ
ปวส.การเลขานุการ
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.การเลขานุการ
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
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19. นางสาวสุนิสา รักษา
20. นายสุนทร ขอบเวช
21. นางสาวจันทิมา อรรณพ
22. นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
23. นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
24. นางสาวพวงรัตน เพชรรอด
25. นางสาววิไลภรณ บุญทะโก
26. นายเกียรติศักดิ์ บุญสง
27. นางสาวรัชนีกร บาง
28. นางสาวกนกอร ทอดสนิท
29. นางสาวอมรทิพย สุดสิน
30. นางสาวรัจนา ชุมบางหมัง
31. นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
32. นางสาวธิดารัตน ทองวิถาร
33. นางสาววรวรรณ กวางซวน
34. นางสาวอาริตา มวงศรี
35. นางสาววารุณี ดรชัย
36. นางสาวสุพัชรี ขวัญคีรี
37. นายนพรัตน เปาอินทร
38. นางเดือนเพ็ญ บุญพรอม
39. นางสาวสุนันทา วังณรงค
40. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
41. นางนิยม พัฒนพงศ
42. นายสุวัฒน ขวัญชวย

ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.การตลาด
ปวส.การตลาด
ปวส.ผาและเครื่องแตงกาย
ปวส.บริหารทรัพยากรมนุษย
คบ.(บรรณารักษศาสตร)
บธ.บ.(การจัดการบริหารธุรกิจ)
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.การโรงแรมและบริการ
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
บธ.บ.(บริหารอุตสาหกรรม)
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
บธ.บ.(การบัญชี)
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ประถมศึกษา 6
ประถมศึกษา 6
มัธยมศึกษา 6
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 4
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ขอมูลบุคลากรตามสายงานที่รับผิดชอบ ปการศึกษา 2548
ที่
1

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนาที่รับผิดชอบ

ฝายสงเสริมการศึกษา
- นางจิราภรณ แกวเจือ
1.1 งานการเงิน
- นางจีรพรรณ โยธาปาน
- นางปราณีต เนตรพุกกณะ
- นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
- นางสาวจีระวรรณ วงศแสงขํา
1.2 งานบัญชี
- นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
- นางสุมนัส คลายเพชร
- นางกาญจนา ไชยเทพ
1.3 งานสารบรรณ
- นางสาวอุษา จรูญผล
- นางศรีไพร ภาราทอง
- นางสุวัลลี ทิพยนอย
- นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล
- นางสาวธิดารัตน ทองวิถาร
1.4 งานประชาสัมพันธ
- นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
- นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ
- นายลาภ อําไพรัตน
- นางสาวณัชชา พันชนะ
1.5 งานบุคลากร
- นางปญจวรรณ ออนหวาน
- นางสาวศิริพร ปานเจริญ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการฯ ฝายสงเสริมการศึกษา

ครู
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5
ครู
เจาหนาที่บัญชี

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานการเงิน
ผูชวยหัวหนางานการเงิน
ปฏิบัติงานการเงิน

ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่บัญชี

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานบัญชี
ปฏิบัติงานบัญชี

เจาหนาที่ธุรการ 5
ครู

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานสารบรรณ (รับผิดชอบงาน
ธุรการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี)
ปฏิบัติงานสารบรรณ
ปฏิบัติงานสารบรรณ
ปฏิบัติงานธุรการอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎรธานี

เจาหนาที่สารบรรณ
เจาหนาที่สารบรรณ
เจาหนาที่ธุรการ

ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ

ครู
เจาหนาที่บุคลากร

หัวหนางาน
ปฏิบัติงานบุคลากร
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ที่

ชื่อ - สกุล
1.6 งานเอกสารการพิมพ
- นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
- นางสาวศรัณยา นิลยิ่งดี
1.7 งานทะเบียน
- นางจริยา มณีโรจน
- นางอรอนงค แซลิ่ม
- นางจินตนา อมรรัตนโสภาค
1.8 งานพัสดุ
- นางชฎาภรณ เฟองฟุง
- นางสาวหทัยรัตน มีพฤกษ
- นางสาวสุนิสา อินทเจียด
- นางสาวสุพัชรี ขวัญคีรี
- นางสาวอมรทิพย สุดสิน
- นายชํานาญ อินทรทิม
- นายชูศักดิ์ บุญพรอม
1.9 งานอาคารสถานที่
- นายสมบัติ ฟากระจาง
- นายโชคชัย จุลภักดิ์
- นายพรสฤษฎ วีแกว
- นายสมจิต แขงขัน
- นางเอื้อพันธ สุวรรณฤกษ
- นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
- นางสาวจุรีวรรณ รัฐการโกวิบูลย
- นางสาวรังสิมา ศรีรักษา
- นางสุนทรียา ขยายนอย
- นางศรีสุวรรณ ขาวนุช
- นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
- นางสุภาพร จันทรชื่น
- นายวิชัย สาระทิพย
- นางกรรณิการ นาคเสนา

ตําแหนง

หนาที่รับผิดชอบ

ครู
เจาหนาที่เอกสารการพิมพ

หัวหนางาน
ปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ

ครู
เจาหนาที่งานวัดผลฯ
เจาหนาที่งานทะเบียน

หัวหนางาน
ปฏิบัติงานทะเบียน
ปฏิบัติงานทะเบียน

ครู
ครู
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานพัสดุ
ปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติงานพัสดุ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่สารบรรณ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
คนงาน
นักการภารโรง
คนงาน

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานอาคารสถานที่
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 1
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 2
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 3 ชั้น 1 - 2
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 3 ชั้น 3 – 4
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 4 ชั้น 2 - 4
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ที่

ชื่อ - สกุล
- นางเดือนเพ็ญ บุญพรอม
- นายสุนทร วิชัยดิษฐ
- นางปรานอม ทองคํา
- นายวิสิทธิ์ คงทอง
- นายบุญเที่ยง อินทรฤกษ

2

ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

ตําแหนง
นักการภารโรง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
นักการภารโรง

หนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 5 ชั้น 1 - 3
ปฏิบัติหนาที่ อาคาร 5 ชั้น 2 , 4 , 5
ปฏิบัติหนาที่โรงอาหารและอื่น ๆ
ปฏิบัติหนาที่ บริเวณสนาม
ปฏิบัติหนาที่ บริเวณสนาม

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการฯ ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา

- นางสาวสุณี พงศยี่หลา
2.1 งานแนะแนวและจัดหางาน
- นางนงลักษณ เรียบรอย
- นางณัฐกาญจน ผลผลา
- นางจีรนันท ดาราสุริยงค
- นางชะอุม ปญญานันท
- นางสุภาภรณ กอวนิช
- นางสาวอรทัย สุเมธานันท
2.2 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
- นางวาสนา วิเชียร
- นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
- นางฤดี เพชรมณี
- นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
- นางณัฐกาญจน ผลผลา
- นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
- นางอรทัย เมืองแมน
- นายกําชัย ณ พัทลุง
- นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ
- นางนฤมล แยมศรี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
เจาหนาที่แนะแนวและจัดหางาน

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน
ผูชวยหัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน
ผูชวยหัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน
ผูชวยหัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน
ปฏิบัติงานแนะแนวและจัดหางาน

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครู

- นางชะอุม ปญญานันท
- นางสาวจิตติมา พลเยี่ยม

ครู
ครูจางสอน

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมองคการ)
ผูชวยหัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางาน (การเงิน)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมองคการ อธท.)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกบัญชี)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกการขาย)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกเลขานุการ)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกคอมพิวเตอร)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกธุรกิจโรงแรม)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกคหกรรมทั่วไป)
(กิจกรรมองคการ อคท.)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกผา)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกอาหารฯ)
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- นายโชคชัย จุลภักดิ์
- นายพรสฤษฎ วีแกว
- นายธนาวุฒิ กลาเวช
- นางจารุวรรณ อมรกุล
- นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
- นายสมพร สวัสดิรักษ
- นายแสนดี เบญจพงศ
- นายธีรพล ทองเพชร
- นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
- นานสุวนัย ทองสุข
- นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
- นางสาวอรพิณ สละ
- นายนพรัตน เปาอินทร
2.3 งานโครงการพิเศษ
- นายเสรี จําเนียร
- นางสุภาภรณ กอวนิช
- นางสาวสาวิกา หีตนาแค
2.4 งานปกครอง
- นางกุสุมา ปลอดเปลี่ยว
- นางเอื้อพันธ สุวรรณฤกษ
- นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล
- นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
- นายสมจิต แขงขัน
- นางฉวีวรรณ จันทรชิต
- นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
- นางสุวิมล ศรีแสง
- นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
- นายกําชัย ณ พัทลุง
- นายสามารถ เนียมมุณี

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่กิจกรรม
เจาหนาที่ธุรการ

หนาที่รับผิดชอบ
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกวิจิตรศิลป)
ผูชวยหัวหนางาน (แผนกออกแบบ)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมดนตรี)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมกีฬา)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมกีฬา)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมกีฬา)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมสวดมนตฟงธรรม)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมสวดมนตฟงธรรม)
ผูชวยหัวหนางาน (กิจกรรมทั่วไป)
ปฏิบัติงานกิจกรรม
ปฏิบัติงานกิจกรรม

ครู
ครู
เจาหนาที่ปกครอง

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานโครงการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่งานโครงการพิเศษ

ครู
ครู

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานปกครอง (หัวหนางานอาจารย
ที่ปรึกษา)
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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- นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
- นายแสนดี เบญจพงศ
- นายโชคชัย จุลภักดิ์
- นายธนาวุฒิ กลาเวช
- นางชนัญญา สุวรรณวงศ
- นายสุวนัย ทองสุข
- นางสุจวน แขงขัน
- นางสาวสาวิกา หีตนาแค
2.5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
- นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
- นางสาวธนิตา อาจหาญ
- นางนพรัตน สุวรรณรัตน
- นางนพลักษณ จุลภักดิ์
- นางสาววิมลรัตน นเรนทราช

ตําแหนง
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
เจาหนาที่ปกครอง

หนาที่รับผิดชอบ
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานปกครอง
ปฏิบัติหนาที่งานปกครอง

ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่สวัสดิการพยาบาลฯ

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานสวัสดิการพยาบาลฯ
ผูชวยหัวหนางานสวัสดิการพยาบาลฯ
ผูชวยหัวหนางานสวัสดิการพยาบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่งานสวัสดิการพยาบาลฯ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการฯ ฝายวางแผนและพัฒนา

ครู
ครู
ครู
ครู
เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางาน (รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา)
ผูชวยหัวหนางานศูนยขอมูลฯ
ผูชวยหัวหนางานศูนยขอมูลฯ
ปฏิบัติหนาที่งานศูนยขอมูลฯ
ปฏิบัติหนาที่งานประกันคุณภาพฯ

ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่งานวิจัยและพัฒนา

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานวางแผนการศึกษาฯ
ปฏิบัติหนาที่งานวางแผนการศึกษาฯ

ฝายวางแผนและพัฒนา
- นางจิราวรรณ นวลรอด
3.1 งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่อ
อาชีพและตลาดแรงงาน
- นายจักรกฤษณ ภูทอง
- นางจารุวรรณ อมรกุล
- นายกําชัย ณ พัทลุง
- นายธีรพล ทองเพชร
- นางสาวสุภาภรณ ลุนเซีย
- นางสาววารุณี ดรชัย
3.2 งานวางแผนการศึกษาและ
งบประมาณ
- นางเสาวณีย ไกรนุกูล
- นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
- นางสาวจิดาภา เวชกุล

-38-

ที่

ชื่อ - สกุล
- นางสาวสุพัตรา ไทรจําเนียร
3.3 งานวิจัยและพัฒนา
- นางนิภา สุขสง
- นางจารุวรรณ อมรกุล
- นางเสาวณีย ไกรนุกูล
- นายธีรพล ทองเพชร
- นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร
- นายศราวุธ ทิพยรักษา
- นางสาวสุนิสา รักษา
3.4 งานผลิตการคาและสงเสริม
กิจกรรมสหกรณ
- นางนันทพร ฤทธิเกษม
- นางสุวิมล ศรีแสง
- นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
- นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
- นางฉวีวรรณ จันทรชิต
- นางเบญจมาศ ชวยดํารงค

ตําแหนง
เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ

หนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่งานวางแผนการศึกษาฯ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่วิจัยและพัฒนา

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ผูชวยหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ผูชวยหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ผูชวยหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ผูชวยหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหนาที่งานวิจัยและพัฒนา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (แผนกผา)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (แผนกคหกรรมฯ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (แผนกอาหารฯ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (ผูจัดการสหการ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่การ
เงินสหการ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (ผูชวยเจาหนาที่
การเงินสหการ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่จัดซื้อ
สหการ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่บัญชี
สหการ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่บัญชี
ศูนยอาหารลายไทย)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่การเงิน
ศูนยอาหารลายไทย)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่ตรวจ
สอบบัญชีสหการ)

- นางปญจวรรณ ออนหวาน

ครู

- นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ

ครู

- นางณัฐกาญจน ผลผลา

ครู

- นางนิภา สุขสง

ครู

- นางเสาวณีย ไกรนุกูล

ครู

- นางจริยา มณีโรจน

ครู
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- นางนพรัตน สุวรรณรัตน

ตําแหนง
ครู

- นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
- นางสาวสุนิษา แสงอรุณ
- นายสุนทร ขอบเวช
- นายเกียรติศักดิ์ บุญสง
- นางสาวกนกอร ทอดสนิท
- นางสาวจันทิมา อรรณพ
- นางสุจิตรา บุญญสุวรรณ
- นางนิยม พัฒนพงศ
- นางสุนันทา วังณรงค

ครูจางสอน
ครูจางสอน
เจาหนาที่ผลิตการคาฯ
เจาหนาที่ธุรการ (พัสดุ)
เจาหนาที่ผลิตการคาฯ
เจาหนาที่ผลิตการคาฯ
เจาหนาที่ผลิตการคาฯ
นักการภารโรง
นักการภารโรง

หนาที่รับผิดชอบ
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (เจาหนาที่ตรวจ
สอบบัญชีศูนยอาหารลายไทย)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (กิจกรรมสหการ)
ผูชวยหัวหนางานผลิตการคาฯ (กิจกรรมสหการ)
ปฏิบัติหนาที่งานกิจกรรมสหการ
ปฏิบัติหนาที่งานอินเตอรเน็ต
ปฏิบัติหนาที่ศูนยอาหารลายไทย
ปฏิบัติหนาที่ศูนยอาหารลายไทย
ปฏิบัติหนาที่แผนกผาและเครื่องแตงกาย
ปฏิบัติหนาที่โครงการอาหารกลางวัน
ปฏิบัติหนาที่ศูนยอาหารลายไทย

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรพิเศษ
ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรพิเศษ
ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรพิเศษ
ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรพิเศษ

ครู
ครู
ครูจางสอน
เจาหนาที่หลักสูตรและการสอน

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรและการสอน
ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรและการสอน
ปฏิบัติหนาที่งานหลักสูตรและการสอน

ฝายวิชาการ
- นายสุทธิพัฒน อมรกุล
4.1 งานหลักสูตรพิเศษ
- นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
- นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ
- นางนฤมล แยมศรี
- นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
- นางสุภาภรณ กอวนิช
4.2 งานหลักสูตรและการสอน
- นางมาลี วองเกษฎา
- นางจินตนา จิตสามารถ
- นางสาวอุมาพร รักแดง
- นางสาวรัจนา ชุมบางหมัง
4.3 งานสื่อการเรียนการสอน
- นายธีรพล ทองเพชร
- นางสาวระพีพรรณ ลิขิตกิจเกษตร
- นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
4.4 งานวัดผลและประเมินผล
- นางอุบล เบญจพงศ

ครู
หัวหนางาน
ครูจางสอน
ผูช วยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
เจาหนาที่หลักสูตรและการสอรน ปฏิบัติหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
ครู

หัวหนางาน
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ที่

ชื่อ - สกุล
- นางอรทัย เมืองแมน
- นางสาวอาริตา มวงศรี
4.5 งานหองสมุด
- นางสาวธนิตา อาจหาญ
- นางสาวพวงรัตน เพชรรอด
- นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ
4.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- นางสาวโศจิกานต ปานดี
- นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
- นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
- นางพิชามญชุ มีเพียร
- นางสาววิไลภรณ บุญทะโก
4.7 คณะวิชาคหกรรมศาสตร
- นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
- นางสุวิมล ศรีแสง
- นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
- นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร
- นางนิ่มนวล จงทอง
- นางชะอุม ปญญานันท
- นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
- นางสาวจุรีวรรณ รัฐการโกวิบูลย
- นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
- นางมาลี วองเกษฎา
- นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ
- นางสุนทรี แขงขัน
- นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
- นางสาวจิตติมา พลเยี่ยม
- นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ
- นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
- นางนฤมล แยมศรี

ตําแหนง
ครู
เจาหนาที่วัดผลและประเมินผล

หนาที่รับผิดชอบ
ผูชวยหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
ปฏิบัติหนาที่งานวัดผลและประเมินผล

ครู
เจาหนาที่หองสมุด
เจาหนาที่หองสมุด

หัวหนางาน
ปฏิบัติหนาที่งานหองสมุด
ปฏิบัติหนาที่งานหองสมุด

ครู
ครู
ครู
ครู
เจาหนาที่อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครู
ครู

หัวหนาคณะวิชาคหกรรมศาสตร
หัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ครูแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
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ที่

ชื่อ - สกุล
- นางนันทพร ฤทธิเกษม
- นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
- นางสาวรังสิมา ศรีรักษา
- นางปยาภรณ กั้นเกตุ
4.8 คณะวิชาบริหารธุรกิจ
- นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล
- นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
- นางสาวโศจิกานต ปานดี
- นางปญจวรรณ ออนหวาน
- นางสาวอรุณวรรณ พันธครุฑ
- นางสาวสาธินี ตออาวุธ
- นางฉวีวรรณ จันทรชิต
- นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
- นางสุภาภรณ กอวนิช
- นางพิชามญชุ มีเพียร
- นางสาวสุนิษา แสงอรุณ
- นางสุจวน แขงขัน
- นางปยะพร เข็มขาว
- นางศรีไพร ภาราทอง
- นางกุสุมา ปลอดเปลี่ยว
- นางสาวมณฑา หมื่นชนะ
- นางอรทัย เมืองแมน
- นางจิตตรา วงศวรานุรักษ
- นางจันทนา ทวีชาติ
- นายสมจิต แขงขัน
- นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล
- นางนิภา สุขสง
- นางนพรัตน สุวรณรัตน
- นางณัฐกาญจน ผลผลา
- นางจีรพรรณ โยธาปาน

ตําแหนง
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน

หนาที่รับผิดชอบ
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนาคณะวิชาบริหารธุรกิจ
หัวหนาแผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
ครูแผนกธุรกิจโรงแรม
ครูแผนกธุรกิจโรงแรม
ครูแผนกธุรกิจโรงแรม
ครูแผนกธุรกิจโรงแรม (สาขางานสปา)
หัวหนาแผนกวิชาการขายและการตลาด
ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด
ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด
ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด
ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด
หัวหนาแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ
หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
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ที่

ชื่อ - สกุล
- นางจีรนันท ดาราสุริยงค
- นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
- นางจริยา มณีโรจน
- นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา
- นางวาสนา วิเชียร
- นายกําชัย ณ พัทลุง
- นางสาวหทัยรัตน มีพฤกษ
- นางเสาวณีย ไกรนุกูล
- นายจักรกฤษณ ภูทอง
- นางสาวดวงฤดี รุงแดง
- นางสาวศุภลักษณ ชัยรัตน
- นายแสนดี เบญจพงศ
- นางฤดี เพชรมณี
- นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
- นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
- นางสาวอุมาพร รักแดง
4.9 คณะวิชาศิลปกรรม
- นายโชคชัย จุลภักดิ์
- นายธนาวุฒิ กลาเวช
- นายลาภ อําไพรัตน
- นางชนัญญา สุวรรณวงศ
- นายพรสฤษฎ วีแกว
- นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ
4.10 คณะวิชาพื้นฐาน
- นายสามารถ เนียมมุณี
- นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
- นางนงลักษณ เรียบรอย
- นางสาวธนิตา อาจหาญ
- นายเทียนชัย เพชรวิเชียร
- นายสมพร สวัสดิรักษ

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน

หนาที่รับผิดชอบ
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
ครูแผนกวิชาการบัญชี
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หัวหนาแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ

ครู
ครู
ครูจางสอน
ครู
ครู
ครูจางสอน

หัวหนาคณะวิชาศิลปกรรม
หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป
ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป
หัวหนาแผนกวิชาการออกแบบ
ครูแผนกวิชาการออกแบบ
ครูแผนกวิชาการออกแบบ

ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนาคณะวิชาพื้นฐาน
หัวหนาแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
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ที่

ชื่อ - สกุล
- นางจารุวรรณ อมรกุล
- นางอุบล เบญจพงศ
- นางเอื้อพันธ สุวรรณฤกษ
- นางจินตนา จิตสามารถ
- นางสุมนัส คลายเพชร
- นางนพลักษณ จุลภักดิ์
- นายศราวุธ ทิพยรักษา
- นายสุวนัย ทองสุข
- นายสมบัติ ฟากระจาง
- นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี
- นายธีรพล ทองเพชร
- นางชฏาภรณ เฟองฟุง
- นายเสรี จําเนียร
- นางนงลักษณ ทองอ่ํา
- นายอรรถวุฒิ บุญทวี
- นางสาวอรัญญา ผลบุญ
- นางกรองกาญจน สรวงชู
- นางสาวระพีพรรณ ลิขิตกิจเกษตร
- นางสุไหวนะ ชูเพชร
- นายสมปราชญ ชัยสุตานนท
- นางสาววรวรรณ กวางซวน

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน
เจาหนาที่หองสมุด
ตารางที่ 9

หนาที่รับผิดชอบ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกวิชาสามัญ
หัวหนาแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ (หัวหนาศูนยการเรียนรูฯ)
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ครูแผนกวิชาสัมพันธ
ปฏิบัติหนาที่งานศูนยการเรียนรูฯ
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จํานวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอนักเรียนนักศึกษาในแตละคณะวิชา
ปการศึกษา 2548 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
คณะวิชา

จํานวน

อัตราสวน
ครู : นักเรียน

คหกรรมศาสตร
1. ครู-อาจารย
2. อาจารยพิเศษ
รวม
3. นักเรียน นักศึกษา

16
4
20
660

1 : 33

บริหารธุรกิจ
1. ครู-อาจารย
2. อาจารยพิเศษ
รวม
3. นักเรียน นักศึกษา

32
8
40
1,851

1 : 46

ศิลปหัตถกรรม
1. ครู-อาจารย
2. อาจารยพิเศษ
รวม
3. นักเรียน นักศึกษา

4
2
6
165

1 : 28

พื้นฐาน
1. ครู-อาจารย
2. อาจารยพเิ ศษ
รวม
3. นักเรียน นักศึกษา

18
8
26
2,540

1 : 98

การจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2548
ประเภทรายจาย
1. เงินเดือน
2. เงินประจําตําแหนง
3. คาจางประจํา
4. คาจางชั่วคราว
5. คาตอบแทน
6. คาใชสอย
7. คาวัสดุ
8. คาสาธารณูปโภค
9. คาครุภัณฑ
10. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
11. เงินอุดหนุน
12. รายจายอื่น ๆ
รวม

ยอดเงิน
17,946,072
327,000
1,362,972
435,600
6,570,078
2,077,064
3,809,960
1,000,000
528,000
34,056,746
ตารางที่ 10

หมายเหตุ

-46แบบฟอรม ป.6

การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2548

สัดสวน
รอยละ
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548

จํานวน 2,488 คน
จํานวน 2,736 คน
5,224 คน

47.63
52.37
100.00

944,732.00 บาท

9.99

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

2,212,906.00 บาท
- บาท
- บาท

23.40
-

เปนเงิน
เปนเงิน

3,113,328.00 บาท
- บาท
169,766.00 บาท
1,029,600.00 บาท
125,500.00 บาท

32.92
1.80
10.89
1.33

100,000.00 บาท
300,000.00 บาท
100,000.00 บาท

1.06
3.17
1.06

40,000.00
70,000.00
200,000.00
300,000.00
-

0.42
0.74
2.11
3.17
-

รวม
2. ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
รายรับที่จัดเก็บไดในภาคเรียนที่ 2/2547
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาระยะสั้น
รายรับที่คาดวาจะเก็บไดในภาคฤดูรอน
รายรับที่คาดวาจะเก็บไดในภาคเรียนที่ 1/2548
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาระยะสั้น
งานกิจกรรม ชมรม หรือองคการวิชาชีพ
รายรับคาบริการอินเตอรเน็ต
รายรับคาทําบัตรนักศึกษา
คาขายผลิตผล :- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
ผลกําไรจากการขายตรง :- โครงการเบเกอรี่
- โครงการอาชีพอิสระ
- โครงการอาหารกลางวัน
- รายไดจากศูนยปฏิบัติการเลขานุการ
- รายไดจากศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ (ลายไทย)
- รายไดจากศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ (Internet)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- รายไดจากศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ (สหการ)
รายรับอื่น ๆ :- เงินบริจาค
- คาเชาสถานที่ , หองประชุม
รวมทั้งสิ้น
3. ประมาณการรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เงินอุดหนุน (ปที่ผานมา)
รายจายอื่น ๆ (เงินสํารองฉุกเฉิน)
รวมทั้งสิ้น

400,000.00 บาท

4.23

300,000.00 บาท
51,000.00 บาท
9,456,832 บาท

3.17
0.54
100.00

4,128,027.00 บาท

43.65

97,700.00 บาท
541,812.00 บาท
1,061,616.00 บาท
320,000.00 บาท
1,777,590.00 บาท
บาท
บาท
1,530,087.00 บาท
9,456,832.00 บาท

1.03
5.73
11.23
3.38
18.80
16.18
100.00
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เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
1. จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548
รวม
2. ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
รวม
3. ประมาณการรายจาย
งบดําเนินการ
- คาสอนพิเศษ
- คาตอบแทนพิเศษ
- คาธุรการนอกเวลา
- คาซอมครุภัณฑ
- คาซอมแซมยานพาหนะ
- คาซอมแซมสิ่งกอสราง
- คาจางเหมาบริการ
- คาสาธารณูปโภค
- คาวัสดุการศึกษา
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- คาวัสดุกอสราง
- คาวัสดุงานหนางานครัว
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- ที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการ / งานตาง ๆ
งบรายจายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : งานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 14 มิถุนายน 2548

จํานวน 1,650 คน
จํานวน 1,867 คน
3,517 คน

สัดสวน
รอยละ
46.91
53.09
100.00

895,811.86 บาท
895,811.86 บาท

100.00
100.00

561,030.00 บาท
32,000.00 บาท
89,380.00 บาท
9,250.00 บาท
663.40 บาท
3,950.00 บาท
2,000.00 บาท
12,259.52 บาท
15,767.60 บาท
10,840.36 บาท
670.00 บาท
157,300.98 บาท
700.00 บาท

62.63
3.57
9.97
1.03
0.07
0.44
0.23
1.37
1.76
1.21
0.08
17.56
0.08

895,811.86

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100.00

ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2547
ฝาย/งาน
ฝายวิชาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร

แผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชาอาหารฯ

รายการครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
1.
2.

เครื่องคอมพิวเตอร (ชนิดประกอบ)
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
โตะวางเครื่องพิมพดีดพรอมเกาอี้
เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดาภาษาไทย
เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษ
พัดลมโคจรติดเพดาน 16”
เครื่องผสมเอนกประสงค
เครื่องผสมอเนกประสงคขนาด 20 ลิตร มีอุปกรณ 3 ชิ้น
ตะกรา ตะขอใบพาย และอางผสมแสตนเลส
พัดลมเพดาน
พัดลมโคจรติดเพดาน 16”
ตูน้ําเย็น 3 กอก
เครื่องกรองน้ําพวงคู
เครื่องปรับอากาศ Morning Star 12500 BTU ชนิดแขวน
ชุดประธาน BLACK & WHITE / SCS – 802 M
ชุดผูเขารวม BLACK & WHITE / SCS – 802 M
ชุดเครื่องควบคุม BLACK & WHITE / SCS – 802 M
เครื่องวิทยุ รับ-สง ชนิดมือถือ 245MH
เครื่องรับและแปลสัญญาณดาวเทียม

3.
แผนกวิชาผาฯ
1.
2.
3.
แผนกวิชาการตลาด
1.
งานสื่อการเรียน การสอน 1.
2.
3.
4.
5.
ฝายสงเสริมการศึกษา
งานอาคารสถานที่
1. รถเข็น 2 ลอ ชนิดลอธรรมดา
- ชนิดลอคูจุไดไมนอยกวา 60 ลิตร
- รองพื้นดวยสีกันสนิม

จํานวน

วิธีการไดมา

3 เครื่อง
30 ตัว
20 เครื่อง
2 เครื่อง
20 ตัว
40 ชุด
20 เครื่อง
20 เครื่อง
1 ตัว
3 เครื่อง
1 เครื่อง

ตกลงราคา
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
บกศ.
ตกลงราคา

4 ตัว
1 ตัว
1 ตู
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
9 ชุด
1 เครื่อง
5 ชุด
1 เครื่อง

บริจาค
บริจาค
บริจาค
บริจาค
บริจาค
สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
บกศ.
บกศ.

1 คัน

บกศ.
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ฝาย/งาน

งานทะเบียน
ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมฯ

รายการครุภัณฑ
2. ปมหอยโขง ขนาด 2”/3 แรงมา
3. พัดลมดูดอากาศ ขนาด 14”
1. เครื่องพิมพบัตรอิเล็กทรอนิกส

จํานวน
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง

วิธีการไดมา
บกศ.
บกศ.
บกศ.

1.
2.
3.
1.

1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง

บกศ.
บกศ.
บริจาค
บริจาค

โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องพิมพแบบ HP Photo Smart
ตารางที่ 11
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ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2548
ฝาย/งาน
ฝายสงเสริมการศึกษา
งานประชาสัมพันธ
งานสารบรรณ

รายการครุภัณฑ
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
1.

งานบัญชี
งานพัสดุ
ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจการฯ
1.
2.
3.
4.
5.
งานสวัสดิการพยาบาล
1.
2.
3.
งานกิจกรรมฯ
1.
ฝายวิชาการ
แผนกวิชาการเลขานุการ 1.
2.
แผนกวิชาอาหารฯ
1.
แผนกวิชาคอมพิวเตอร 1.
2.
งานสื่อการเรียน การสอน 1.
2.

จํานวน

วิธีการไดมา

วิทยุรับ-สง ยี่หอ ICON รุน F30
วิทยุรับ-สง ยี่หอ ICON รุน F11
วิทยุเทป Panasonic
พัดลมตั้งพื้น
โทรศัพทมือถือ
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่พิมพดีด
เครื่องพิมพเลเซอร 14 หนา/นาที
เครื่องพิมพเลเซอร 14 หนา/นาที

1 เครื่อง
6 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
4 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง

บกศ.
บกศ.
บริจาค
บริจาค
บริจาค
บกศ.
บกศ.
บกศ.

กลอง OM-Mini (กลองถายรูป Digital)
พัดลมตั้งพื้น
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่พิมพดีด
ตูเหล็กเก็บเอกสาร (บานเลื่อนกระจก)
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องพริ้นเตอร All-in One 1315
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
โทรทัศนสี 21”

1 เครื่อง
1 ตัว
5 ตัว
4 ตู
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
2 ตัว
1 เครื่อง

ตกลงราคา
ตกลงราคา
บกศ.
บกศ.
บริจาค
บริจาค
บริจาค
บริจาค
บริจาค

เครื่องพิมพดีดภาษาไทย 15”
เครื่องพิมพดีภาษาอังกฤษ 15”
เครื่องบดแกง ½ แรงมา
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องกระจายสัญญาณ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
กลองถายรูปดิจิตอล

30 เครื่อง
30 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ตัว

งปม.
งปม.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
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ฝาย/งาน
ฝายวางแผนและพัฒนา
งานสหการวิทยาลัยฯ

รายการครุภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่พิมพดีด
เครื่องสํารองไฟฟา
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ HP Laserjet
ตารางที่ 12

จํานวน

วิธีการไดมา

1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

บริจาค
บริจาค
บริจาค
บริจาค
บริจาค

ขอมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84000 โทรศัพท 0 - 7728 - 2001, 0 - 7728 - 4499 โทรสาร 0 - 7727 - 2631
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา มีอาคารสิ่งกอสราง ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารสิ่งกอสราง
อาคารเรียน
ศาลาพระพุทธรูป
อาคารรวมใจ
หองน้ําหองสวม
อาคารบานพัก
ศาลาพักผอน
รวม

จํานวนหลัง
5
1
1
1
6
1
15
ตารางที่ 13
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ภาพประกอบอาคารเรียน จํานวน 5 หลัง

อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ

อาคาร 2 คณะศิลปกรรม

อาคาร 3 คณะพื้นฐาน

อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

อาคาร 5 คณะคหกรรมศาสตร
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อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ
1. ตามผังบริเวณเปนอาคารหมายเลข 1
2. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
3. ขนาดอาคาร กวาง 10 เมตร ยาว 36 เมตร คิดเปนพื้นที่ 1,080 ตารางเมตร
4. กอสรางเมื่อ พ.ศ.2522 ดวยเงินงบประมาณ ราคา 3,026,000 บาท
5. การใชงานในแตละชั้น
ชั้นที่

การใชหอง

1

จํานวนหอง

- หองฝายวิชาการ ศูนย UNEVOC
1
- งานปกครอง
1
- หองพยาบาล
1
- หองเรียนทฤษฎีธุรกิจโรงแรม
2
2 - หองแนะแนว
1
- หองปฏิบัติบัญชี
3
3 - หองพักครู
1
- หองปฏิบัติบัญชี
3
รวม
13
สรุป พื้นที่หอง 756 ตารางเมตร = 11.8 เทาของหองเรียนมาตรฐาน (64 ตร.ม./หอง)
พื้นที่ระเบียงทางเดินบันไดของอาคาร (ประมาณ 30%)
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
13
6. แผนผังอาคาร
หองปฏิบัติ
หองปฏิบัติ
บัญชี 6
บัญชี 5
หองปฏิบัติ
หองปฏิบัติ
บัญชี 3
บัญชี 2
หองเรียนทฤษฎี หองเรียนทฤษฎี
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

หองปฏิบัติ
บัญชี 4
หองปฏิบัติ
บัญชี 1
หอง
งาน
พยาบาล ปกครอง

คิดเปนพื้นที่รวม
(ตารางเมตร)
36
30
42
144
36
216
36
216
756
324
1,080

หองพักครูแผนกบัญชี
หองแนะแนว
หองฝายวิชาการ
ศูนย UNEVOC
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อาคาร 2 คณะศิลปกรรม
1. ตามผังบริเวณเปนอาคารหมายเลข 2
2. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
3. ขนาดอาคาร กวาง 9 เมตร ยาว 48 เมตร คิดเปนพื้นที่ 864 ตารางเมตร
4. กอสรางเมื่อ พ.ศ.2522 ดวยเงินงบประมาณ ราคา 1,500,000 บาท
5. การใชงานในแตละชั้น
จํานวน
หอง
1 - หองปฏิบัติวาดเขียน, จิตรกรรม
1
- หองปฏิบัติภาพพิมพ, องคประกอบศิลป
1
- หองเรียนทฤษฎี
1
- หองปฏิบัติศิลปไทย, โครงงาน
1
- หองพักครู
2
2 - หองคอมพิวเตอรศิลป
1
- หองเขียนแบบ 1, 2
2
- หองปฏิบัติการถายภาพ
1
- หองพักครู
2
รวม
12
สรุป พื้นที่หอง 726 ตารางเมตร = 10.5 เทาของหองเรียนมาตรฐาน (64 ตร.ม./หอง)
พื้นที่ระเบียงทางเดินบันไดของอาคาร (ประมาณ 15%)
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
12
ชั้นที่

การใชหอง

คิดเปนพื้นที่รวม
(ตารางเมตร)
102
68
68
102
24
102
204
32
24
726
138
864

6. แผนผังอาคาร
หองพักครู

หองเขียนแบบ 2

หองพักครู

หองเขียนแบบ 1

หองคอมพิวเตอร
ศิลป
หองถายภาพ

หองปฏิบัติ
ศิลปไทย,
โครงงาน

หองพักครู

หองพักครู
หองเรียน
ทฤษฎี

หองปฏิบัติ
ภาพพิมพ

หองปฏิบัติวาดเขียน,
จิตรกรรม
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อาคาร 3 คณะพื้นฐาน
1. ตามผังบริเวณเปนอาคารหมายเลข 3
2. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
3. ขนาดอาคาร กวาง 10 เมตร ยาว 56 เมตร คิดเปนพื้นที่ 2,240 ตารางเมตร
4. กอสรางเมื่อ พ.ศ.2527 ดวยเงินงบประมาณและบํารุงการศึกษา ราคา 5,615,000 บาท
5. การใชงานในแตละชั้น
จํานวน
หอง
1 - หอง ผอ., สํานักงานฝาย, หองประชุมเล็ก
5
- หองฝายวางแผนและพัฒนา
1
- หองพัสดุ
1
- หองเอกสารการพิมพ
1
2 - หองปฏิบัติวิทยาศาสตร
1
- หองทฤษฎีวิทยาศาสตร
1
- หองวิชาสัมพันธ
1
- หองงานสื่อการสอน
1
- หองปฏิบัติการขาย
2
3 - หองภาษาไทย
3
- หองสังคมศึกษา
2
- หองพุทธศาสนา
1
- หองพักครู
1
4 - หองคณิตศาสตร
2
- หองภาษาอังกฤษ
2
- หองศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
1
- หองพักครู
1
รวม
27
สรุป พื้นที่หอง 1,672 ตารางเมตร = 26.1 เทาของหองเรียนมาตรฐาน (64 ตร.ม./หอง)
พื้นที่ระเบียงทางเดินบันไดของอาคาร (ประมาณ 25%)
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
27
ชั้นที่

การใชหอง

คิดเปนพื้นที่รวม
(ตารางเมตร)
256
32
96
40
128
64
64
32
128
192
128
64
32
64
192
128
32
1,672
568
2,240
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6. แผนผังอาคาร

หอง
คณิตฯ
1

หอง
คณิตฯ
2

หอง
ภาษา
ไทย 1

หอง
ภาษา
ไทย 2
หอง
ทฤษฎี
วิทยา
ศาสตร

หองวิชา
สัมพันธ

หอง
ประ
ชุม
เล็ก

หองผู
อํานวย
การ

หอง
ภาษา
อังกฤษ
1
หอง
ภาษา
ไทย 3

หองภาษา
อังกฤษ 2

หองพัก
ครู

ศูนยการเรียนรู
แบบพึ่งตนเอง
หองปฏิบัติทางภาษา

หองสังคม 2

หองพัก
ครู

หอง
สังคม 1

งานสื่อ
การสอน

หอง
ปฏิบัติ
การขาย
2

หองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร

ฝาย
สงเสริม
การ
ศึกษา

ฝาย
วิชา
การ

ฝาย
วาง
แผน
และ
พัฒนา

ฝายวาง
แผนและ
พัฒนา

งานพัสดุ

หอง
พุทธ
ศาสนา
หอง
ปฏิบัติ
การขาย
1
งาน
เอกสาร
การ
พิมพ

ชั้น 4

ชั้น 3

ชั้น 2

ชั้น 1
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อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
1. ตามผังบริเวณเปนอาคารหมายเลข 4
2. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
3. ขนาดอาคาร กวาง 14 เมตร ยาว 52 เมตร คิดเปนพื้นที่ 2,912 ตารางเมตร
4. กอสรางเมื่อ พ.ศ.2532 ดวยเงินงบประมาณและเงินบํารุงการศึกษา ราคา 8,258,000 บาท
5. การใชงานในแตละชั้น
จํานวน
หอง
1 - ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพและสหกรณ
1
- หองประชุม-โรงอาหาร-เวที
1
- หองกิจกรรมและฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1
2 - หองสมุด
1
- หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาไทย 2
1
- หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาอังกฤษ 1
1
3 - หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาไทย 3
1
- หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาอังกฤษ 2
1
- หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 4
1
- หองปฏิบัติสํานักงานเลขานุการ
1
- หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 3
1
- หองพักครู
1
4 - หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาไทย 1
1
- หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 5
1
- หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 1, 2
2
- หองพักครู
1
รวม
17
สรุป พื้นที่หอง 2,296 ตารางเมตร = 35.8 เทาของหองเรียนมาตรฐาน (64 ตร.ม./หอง)
พื้นที่ระเบียงทางเดินบันไดของอาคาร (ประมาณ 25%)
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
17
ชั้นที่

การใชหอง

คิดเปนพื้นที่รวม
(ตารางเมตร)
112
500
60
392
112
112
112
112
80
80
80
40
112
112
240
40
2,296
616
2,912
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6. แผนผังอาคาร
หองน้ํา
หองพิมพดีด หองสวม
ไทย 1

หองน้ํา
หองพิมพดีด
หองสวม
ไทย 3

หองน้ํา
หองพิมพดีด หองสวม
ไทย 2

เวที

หองน้ํา
หองสวม

หองคอมฯ 1

หองคอมฯ
4

หองคอมฯ 2

หองปฏิบัติ หองคอมฯ
สนง.เลขาฯ
3

หองพักครู

หองน้ํา
หองสวม

หองคอมฯ 5 ชั้น 4

หองพักครู

หองน้ํา
หองสวม

หองพิมพดีด
อังกฤษ 2
ชั้น 3

หองน้ํา
หองสวม
หองสมุด

โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงอาหาร/หอประชุม

ฝาย
กิจการฯ

สหกรณ

หองพิมพดีด ชั้น 2
อังกฤษ 1

ศูนยปฏิบัติ ชั้น 1
การวิชาชีพ
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อาคาร 5 คณะคหกรรมศาสตร
1. ตามผังบริเวณเปนอาคารหมายเลข 5
2. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น รูปตัว T
3. ขนาดอาคาร สวนที่ 1 กวาง 10 เมตร ยาว 39 เมตร คิดเปนพื้นที่ 1,950 ตารางเมตร
สวนที่ 2 กวาง 13 เมตร ยาว 20 เมตร คิดเปนพื้นที่ 1,300 ตารางเมตร
4. กอสรางสวนที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2537 ดวยเงินงบประมาณ ราคา 9,889,554 บาท
กอสรางสวนที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2539 ดวยเงินงบประมาณและเงินบํารุงการศึกษา ราคา 7,360,536 บาท
5. การใชงานในแตละชั้น
จํานวน
คิดเปนพื้นที่รวม
ชั้นที่
การใชหอง
หอง
(ตารางเมตร)
1 - หองศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ
1
120
- สวนบริการ
1
30
- หองประกอบอาหาร
1
60
- หองปฏิบัติอาหาร 1
1
200
- หองมาตรฐานอาหาร
1
40
- หองโครงการวิชาชีพอิสระ เบเกอรี่
1
30
2 - หองพักธุรกิจโรงแรม
5
180
- หองปฏิบัติการธุรกิจโรงแรม
1
30
- หองแมบาน ซัก อบ รีด
1
40
- หองโสตทัศนศึกษา
1
200
3 - หองปฏิบัติอาหาร 2, 3, 4, 5
4
480
- หองทฤษฎีอาหาร
1
60
4 - หองศิลปประดิษฐ
1
120
- หองปฏิบัติคหกรรม 2, 3, 4
3
300
- หองพักครูคณะคหกรรม
1
100
5 - หองปฏิบัติผา 1, 2, 3, 4, 5
5
490
- หองจักรคอมพิวเตอร
1
40
รวม
30
2,520
สรุป พื้นที่หอง 2,520 ตารางเมตร = 39.4 เทาของหองเรียนมาตรฐาน (64 ตร.ม./หอง)
พื้นที่ระเบียงทางเดินบันไดของอาคาร (ประมาณ 25%)
730
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
30
3,250

หองปฏิบัติอาหาร 2

ชั้น 3

ชั้น 1

ชั้น 2

หองปฏิบัติคหกรรม
3

ชั้น 4

สวนบริการ

หองพัก หองพัก หองพัก หองพัก

หองทฤษฎีอาหาร

หองปฏิบัติคหกรรม
2

ปฏิบัติผา 2 ปองตัด
เย็บเสื้อผาเด็ก

ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ

ธุรกิจโรงแรม

หองปฏิบัติการ

หองปฏิบัติผา 1

ชั้น 5

หองประกอบอาหาร

หองพัก

จักรคอม
พิวเตอร

หองมาตรฐาน
อาหาร

หองแมบาน
ซักอบรีด

หองปฏิบัติอาหาร 3

หองศิลปประดิษฐ

ปฏิบัติผา 3
หองออกแบบเสื้อ
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6. แผนผังของอาคาร
สวนที่ 1

สวนที่ 2

เบเกอรี่

หองตัดเย็บเสื้อผา
หองปฏิบัติผา
5

ชั้น 5

หองปฏิบัติคหกรรม 4
หองพักครู
คณะคหกรรม

ชั้น 4

หองปฏิบัติอาหาร 4
หองปฏิบัติ
อาหาร 5

ชั้น 3

หองโสตทัศนศึกษา
ชั้น 2

หองปฏิบัติอาหาร 1 หองมาตรฐาน
อาหาร
ชั้น 1
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อาคารประกอบ มีจํานวน 10 หลัง ไดแก
1.
2.
3.
4.

ศาลาพระพุทธรูป 1 หลัง
อาคารรวมใจ 1 หลัง เปนสํานักงานประชาสัมพันธ หองรับรองผูมาติดตอบุคลากรของสถานศึกษา
หองน้ํา-หองสวม 1 หลัง สําหรับนักเรียน นักศึกษา ชายและหญิง 8 ที่
อาคารบานพัก มี 6 หลัง ไดแก
4.1 แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น จํานวน 15 หนวย (1 หลัง)
4.2 บานพักครูแฝด 2 ชั้น จํานวน 6 หนวย (3 หลัง)
4.3 บานพักคนงานภารโรงชั้นเดียว จํานวน 7 หนวย (2 หลัง)
5. ศาลาพักผอน 1 หลัง

หลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2548
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- สาขางานผูประกอบอาหารประเภทอบ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
- สาขางานธุรกิจงานดอกไม (ทวิภาคี)
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- สาขางานธุรกิจรานคาปลีก (ทวิภาคี)
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลป
- สาขางานการออกแบบ
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. มีสาขาดังนี้
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
2.4 สาขาวิชาการบัญชี
2.5 สาขาวิชาการเลขานุการ
2.6 สาขาวิชาการตลาด
2.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.8 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
2.9 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
2.10 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี)
2.11 สาขาวิชาการสปาและความงาม

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้น (ม.6)
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.3 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต ประมาณ
645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,891.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร มีเนื้อที่มากเปนอันดับ 6 ของประเทศ
และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานีอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตประมาณ 300 และ 250 กิโลเมตร
ตามลําดับ ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวรวมกันประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ
ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี หมูเกาะ
อางทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะที่ใหญที่สุดในจังหวัด หางจากฝงทะเล 20 กิโลเมตร และหางจาก
จังหวัด 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง
ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาประมาณ 49% ของพื้นที่จังหวัด มีเทือกเขาสูงทอดยาวตาม
แนวเหนือใตของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกลาวกอใหเกิดลุมน้ํานอยใหญ รวม 14 ลุมน้ําที่สําคัญ ไดแก
ลุมน้ําตาป พุมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทาฉาง เปนตน แมน้ําลําคลองในจังหวัด ทุกสายไหลลงสูอาวไทย
ดานทิศตะวันออกทั้งสิ้น สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถสรุปได ดังนี้
1. ภูมิประเทศเปนที่สูงจนกระทั่งภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง ทาฉาง
ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และกิ่งอําเภอวิภาวดี
2. ภูมิประเทศเปนที่ราบชายฝงทะเล ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองและพุนพิน
3. ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นที่อําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ และบานนาสาร
4. ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เนื้อที่ 227.50 ตารางกิโลเมตร เกาะ
พะงันมีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ

สภาพดินฟาอากาศ
พื้นที่ของจังหวัดไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทย และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมกราคม

ฝน
ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางป 2542-2547 อยูในชวง 935.90 มม. ถึง 1,993.30 มม.
ฝนตกมากที่สุดในป 2546 วัดไดถึง 1,993.30 มม. จํานวนวันฝนตก 155 วัน
ฝนตกนอยที่สุดในป 2543 วัดไดถึง 935.90 มม. จํานวนวันฝนตก 142 วัน

อุณหภูมิ
ในชวงระหวางป 2542-2546 จังหวัดสุราษฎรธานีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป คาอยูในชวง 26.30 องศาเซลเซียส
ถึง 28.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดอยูในชวง 17.00 องศาเซลเซียส ถึง 21.00 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุด
วัดได 17.00 องศาเซลเซียส เมื่อป 2543 อุณหภูมิสูงสุดในชวง 35.60 องศาเซลเซียส ถึง 38.80 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได 37.50 องศาเซลเซียส เมื่อป 2545
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ขอมูลดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงทองเที่ยว 90 แหง จําแนกเปนประเภทธรรมชาติ 81 แหง โบราณวัตถุสถาน 2 แหง
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 7 แหง และเมื่อพิจารณาพัฒนาระดับของแหลงทองเที่ยวแลว สามารถสรุปได ดังนี้
1. ระดับชาติและนานาชาติ
ประเภทเกาะ ประกอบดวย เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา อุทยานแหงชาติทางทะเล หมูเกาะอางทอง
เกาะแตน
ในแผนดินใหญ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
สวนโมกขพลาราม กิจกรรมการฝกลิง
กิจกรรมการทองเที่ยว งานประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว
2. ระดับทองถิ่นที่มีเอกลักษณ ประกอบดวย
- ผลิตภัณฑจากใบยางพารา ที่อําเภอบานนาสาร
- พิพิธภัณฑปลาหิน ที่อําเภอดอนสัก
- คลองรอยสาย (ในบางแมน้ําตาป)

การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย
1. ที่พัก มีจํานวน 14,880 หอง 493 แหง (ตัวเมืองสุราษฎรธานี จํานวน 2,962 หอง 40 แหง, เกาะสมุย
จํานวน 9,256 หอง 296 แหง, เกาะพะงัน จํานวน 2,858 หอง 159 แหง)
2. การคมนาคม
ทางอากาศ สุราษฎรธานีมีสนามบินที่ใหบริการ 2 แหง ไดแก
2.1 สนามบินเกาะสมุย
ใหบริการโดยสายการบินบางกอกแอรเวย ใน 5 เสนทาง ดังนี้
1. เสนทาง กรุงเทพฯ - สมุย ใหบริการทุกวัน วันละไมนอยกวา 17 เที่ยว
2. เสนทาง สิงคโปร - สมุย ใหบริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยว
3. เสนทาง อูตะเภา - สมุย ใหบริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยว
4. เสนทาง ภูเก็ต - สมุย ใหบริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยว
5. เสนทาง หัวหิน - สมุย ใหบริการสัปดาหละ 4 วัน (วันพุธ ศุกร เสาร อาทิตย)
2.2 สนามบินสุราษฎรธานี
บริการโดยสารการบินไทยในเสนทาง กรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ใหบริการทุกวัน วันละ 2 เที่ยว
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ทางรถยนต มีบริการรถโดยสารปรับอากาศในเสนทางกรุงเทพฯ - สุราษฎรธานี และมีรถรวม บ.ข.ส.
และบริษัทไทยเดินรถ ซึ่งผานจังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 30 เที่ยวตอวัน และการเดินทางในปจจุบันสะดวกมาก เนื่อง
จากถนนเปน 4 ชองจราจร จากกรุงเทพฯ - สุราษฎรธานี
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลําโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร มีขบวนรถที่ผาน
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10 ขบวน เดินทางระหวางกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคใต ไป-กลับ รวม 20 เที่ยว ตอวัน
เรือโดยสาร ใหบริการในเสนทางตาง ๆ ดังนี้
1. เรือดวนของบริษัทสงเสริม ทราเวิล เซ็นเตอร บริการในเสนทางสุราษฎรธานี (ทาเรือปากน้ํา
ตาป) - เกาะสมุย
2. เรือดวน ของบริษัทซีทราน บริการในเสนทางสุราษฎรธานี (ทาเรือปากน้ําทาทอง) - เกาะสมุย เกาะพะงัน
3. เรือเฟอรรี่ ใหบริการ 2 บริษัท ไดแก
: บริษัทราชาเฟอรรี่ ใหบริการในเสนทาง ทาเรือดอนสัก - เกาะสมุย (ทาเรือทองยาง) และเสน
ทางทาเรือดอนสัก - เกาะพะงัน
: บริษัทซีทราน ใหบริการในเสนทาง ทาเรือบางน้ําจืด (อ.ดอนสัก) - เกาะสมุย (ทาเรือหนา
ทอน)
4. เรือนอน วันละ 1 เที่ยว โดยบริการจากทาเรือบานดอน - ตัวเกาะตาง ๆ นอกจากนี้มีบริการ
เดินเรือจากเกาะสมุย - เกาะเตา อีกไมนอยกวา 3 เที่ยวตอวันอีกดวย
3. ศูนยขอมูลขาวสาร มี 2 แหง คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต เขต 5 และศูนย
ประสานงานการทองเที่ยวเกาะสมุย
4. ศูนยรับเรื่องรองเรียนจังหวัดสุราษฎรธานี และตํารวจทองเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย และตัวเมืองสุราษฎรธานี
5. รานอาหารมีบริการกระจายในแหลงทองเที่ยว และตัวเมืองสุราษฎรธานี
6. บริษัทนําเที่ยว มีจาํ นวน 290 บริษัท มัคคุเทศก จํานวน 162 คน (ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน)
7. การดูแลรักษาความปลอดภัย มีตํารวจทองเที่ยว และตํารวจทองที่คอยดูแลเปนหนวยงานหลัก

เกียรติประวัติของสถานศึกษา
พ.ศ.2538
1. ไดรั บคั ดเลื อกจากกรมอาชีว ศึกษาเป นสถานศึกษาเรง รัดพัฒนาดี เดนระดับ ภาค ประเภทคหกรรม
พาณิชยกรรม และศิลปกรรม ปการศึกษา 2538
2. ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหไดรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2538

พ.ศ.2539
ไดรับคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา ใหไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน ประเภทคหกรรม พาณิชยกรรม และ
ศิลปกรรม ประจําปการศึกษา 2539

พ.ศ.2542
1. ไดรับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ใหไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธ
ศาสนา ประเภทสมาคม องคการ มูลนิธิ และหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ประจําป 2542
2. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
ตามโครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระดับการเรียนการสอนระดับ
จังหวัด และเขตการศึกษา 3 ประจําป 2542
3. ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาที่ไดมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเดนประเภทพาณิชยกรรม คหกรรม และศิลป
กรรม ของกรมอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2542
4. ไดรับคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา ใหไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานจริยศึกษา ประจําปการศึกษา 2542

พ.ศ.2543
1. ไดรับคัดเลือกจากกรมการจัดหางานและจังหวัดสุราษฎรธานี ใหไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีกิจกรรม
แนะแนวดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําป 2543
2. ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 จากบริษัท United Registrar of Systems
Limited (URS) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543
3. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณระดับทอง ไดผานเกณฑการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (Health
Workplace) “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” จากจังหวัดสุราษฎรธานีรวมกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2543

พ.ศ.2544
1. ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท United Registrar of
Systems Limited (URS) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544
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2. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดรับรางวัลผูสนับสนุนโครงการ “ผาไทย…
สายใยเศรษฐกิจ” โดยสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานแตงกายดวยผาไทยอยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2544
3. ไดรับโลเกียรติคุณ กิจกรรมแนะแนวดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําป 2544 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544
4. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณระดับทอง ไดผา นเกณฑการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (Health
Workplace) “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” จากจังหวัดสุราษฎรธานีรวมกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
5. ไดรับคัดเลือกเปนหองสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดนภาคใต ประจําป 2544 เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2544

พ.ศ.2545
1. ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท United Registrar of
Systems Limited (URS) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545
2. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณระดับทอง ไดผานเกณฑการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (Health
Workplace) “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ มีชีวิตชีวา” จากจังหวัดสุราษฎรธานีรวมกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545
3. ไดผานเกณฑการประเมินระยะที่ 1 ในการเขารวมเครือขายระดับชาติของโครงการความรวมมือระดับ
ภูมิภาค เรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2545
4. ไดรับคัดเลือกเปนหองสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีดีเดนภาคใต จากกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545
5. ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย ประจําป 2545
จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545

พ.ศ.2546
1. สถานศึกษาแนะแนวดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2546 จากกรมการจัดหางานและจังหวัด
สุราษฎรธานี
2. ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ในการเขารวมประกวดนิทรรศการวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2546
ณ สวนสาธารณเกาะลําพู ในโครงการ “แมจา.....หนูรักแม”
3. ไดรับการประเมินใหเปนหนวยองคการฯ มาตรฐานดีเดน ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการประชุมทาง
วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 ปการศึกษา 2546
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4. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ใหไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
สถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาไทยดีเดน ประจําป 2546 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
5. ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ใหไดรับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาและ
รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสถานศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเดน
ประจําป 2546 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
6. ไดรับคัดเลือกจากเหลากาชาดจังหวัดสุราษฎรธานี โรงพยาบาลสุราษฎรธานี และชมรมผูบริจาคโลหิต
ประจําสุราษฎรธานี ใหเปนหนวยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ ป พ.ศ.2545 - 2546

พ.ศ.2547
1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ในการแขงขันแดนเซอรเพลง
ลูกทุงไทย (หางเครื่อง) ในกิจกรรม To Be The Vec Star สูความเปนดาวชาวอาชีวะ ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2547 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
2. เขารวมสนับสนุนกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ ประจําป 2547 ระหวางวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2547
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสุราษฎรธานี
3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันตัดเย็บเสื้อเชิ้ตหญิง ระดับชาติ ประเภทอาจารยนักเรียน
นักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา กรุงเทพมหานคร
4. ใหการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีเหลาสมุทร ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 11 – 15 ตุลาคม
2547 ณ คายมหาสุรสิงหนาท กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
5. ใหการสนับสนุนการฝกอบรมวิชาชีพอิสระ 108 อาชีพ ในการประชุมทางวิชาการองคการเกษตรในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาคใต ครั้งที่ 26 ระหวางวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2547 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
6. ไดรับรางวัลชมเชย จากการประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการ
ศึกษา 2547 โดยผานการประเมินและคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ
7. ไดรับรางวัลดี การจัดแสดงและจําหนายสินคา ในงานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพฯ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต
8. ไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปการศึกษา 2547
ประเภทวิจัยและพัฒนาน้ําสมฆายางจากธรรมชาติ โดยผานการคัดเลือกในระดับภาคและเขาแขงขันใน
ระดับชาติ เมื่อวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ 2548 ณ M.C.C HALL เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ
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9. ไดรับการยกยอง จากโรงเรียนสุราษฎรเทคโนโลยีใหเปนสถานศึกษาที่มีสวนรวมเปนพื้นฐานในการใหการ
อบรม สั่งสอน และปลูกฝงใหเยาวชนเปนคน “เกง ดี มี สุข” ตามโครงการสงเสริมเยาวชนคนดีสู
สังคมชุมชน ประจําปการศึกษา 2547
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ผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา และครู - อาจารย ประจําปการศึกษา 2547
1. การประกวดรองเพลงตามโครงการ To Be The Vec Star “สูความเปนดาวชาวอาชีวะ” ระดับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2547 ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ไดรับรางวัลดังนี้
1.1 นายกฤษฎา แกวผสม
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเพลงไทยสากล (ชาย)
1.2 นางสาวดาริน สุวรรณจิตต
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเพลงไทยสากล (หญิง)
1.3 นายวิทวัช คงคชวรรณ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงไทยลูกทุง (ชาย)
1.4 นางสาวปานทิพย อินทรจันทร ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทเพลงไทยลูกทุง (หญิง)
1.5 นางสาวมณทิรา พงศวัชร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงสากล (หญิง)
2. ไดรับการคัดเลือกใหรับทุนวิทยาลัยตาป จากวิทยาลัยตาป จํานวน 2 คน ดังนี้
2.1 นางสาววิภาณี คลิ้งทอง
ไดรบั ทุนประเภทเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.07
2.2 นางสาวสีสุดา แพรกนก
ไดรับทุนประเภทเรียนดีกิจกรรมเดน เกรดเฉลี่ย 3.07
3. การประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับภาคใต ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 – 5 ระหวางวันที่ 12 – 14
กรกฎาคม 2547 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลดังนี้
3.1 นายกําชัย ณ พัทลุง และ นางชะอุม ปญญานันท ไดอันดับที่ 2 ประเภทสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
CAI เรื่อง เสื้อเทเลอรสตรี
3.2 นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล ไดอันดับที่ 7 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ เรื่อง การบัญชีเบื้องตน
4. นายประวิทย ล้ําเจริญ และ นายศศิเอก โพชาธาร ไดรับรางวัลเกียรติยศ จากการประกวดศิลปกรรม ปตท.
ครั้งที่ 19 ในหัวขอ “พลังไทยรวมใจ เทิดไทมหาราชินี” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. การประกวดผลงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2547
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับรางวัลดังนี้
5.1 นายวรวัฒน สายเนตร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปประดิษฐและของที่ระลึก
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปประดิษฐและของที่ระลึก
5.2 นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์
5.3 นางสาวพัชรินทร ทองนอย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปประดิษฐและของที่ระลึก
5.4 นายพลกฤษณ สาตรา
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปประดิษฐและของที่ระลึก
5.5 นางสาวน้ําฝน ผลศัพย
ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
5.6 นางสาวสุมาลี เมืองนอย
ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
5.7 นางสาวอภิลักษณ แซเจี้ยง
ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
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6. การแขงขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานครบรอบ 89 ป พระราชทานนาม “สุราษฎรธานี” ระหวางวันที่ 28 – 31
กรกฎาคม 2547 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองทาขาม จ.สุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังนี้
6.1 ระดับชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัลที่ 1 ประเภทกิจกรรมแกะสลักผักผลไม คือ นางสาวอัมพวัน บันเสน ,
นางสาวพงศกา แสงวิจิตร และ นางสาวสัญลวตี ดลล้ํา
6.2 ระดับชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัลที่ 3 ประเภทกิจกรรมเดาะบอลหญิง คือ นางสาวศิริพร พนภัย
7. นายกําชัย ณ พัทลุง ไดรับคัดเลือกผลงานสื่อการเรียนการสอนเขารวมประกวด ระดับชาติ ประเภท CAI
ในงานมหกรรมสื่อการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2547 จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
8. นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ สงผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเผยแพรในนิทรรศการ “โฉมหนาวิจัยในชั้นเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2547 ณ วิทยาลัยอาชีว
ศึกษามหาสารคาม
9. การแขงขันประกวดรองเพลง เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547
ณ วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังนี้
9.1 นายกฤษฎา แกวผสม
ไดรับรางวัลชนะเลิศเพลงไทยสากล (ชาย)
9.2 นางสาวณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม
ไดรับรางวัลชนะเลิศเพลงไทยสากล (หญิง)
10. นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด เขารวมการแขงขันการจัดแสดงสินคาและตอบปญหาทางวิชาการ ในงาน
ตาปปริทรรศน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548 ณ วิทยาลัยตาป ไดรับรางวัลดังนี้
10.1 ระดับ ปวช. ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การแขงขันการจัดแสดงสินคาประเภทขนมไทย
10.2 ระดับ ปวช. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
10.3 ระดับ ปวส. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
11. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ 16
ระหวางวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต ไดรับรางวัลดังนี้
11.1 การแขงขันทักษะวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ
นางสาวสุพรรณี อาจมูลตรี , นางสาวจารุวรรณ แกวภราดัย และ นางสาวสุคนทิพย ไทยปาน
11.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย ประเภทการตัดชุดราตรีสั้น ไดรับรางวัลดีเยี่ยมที่ 3 คือ
นางสาวสุพรรณี อาจมูลตรี , นางสาวจารุวรรณ แกวภราดัย และ นางสาวสุคนทิพย ไทยปาน
11.3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ การจัดโตะอาหารเย็นแบบยุโรป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ
นายธนาพร พันธบัว และ นางสาวสุกัลยา สุขเกษ
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11.4 การแขงขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบบรรจุภัณฑ ไดรับรางวัลดังนี้
- นางสาวพัชรินทร ทองนอย
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
- นางสาวสุเพ็ญญา เมืองนอย
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
- นางสาวสุมาลี เมืองนอย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- นายวรวัฒน สายเนตร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์
ไดรับรางวัลชมเชย
11.5 การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชางานการขายและการตลาด ไดรับรางวัลดี ประเภทการจัดแสดงและ
จําหนายสินคา คือ นางสาวดารุณี หนูเอียด , นางสาวเยาวภา อินทนุพัฒน ,
นางสาวณัฐนิชา แกวพิพัฒน และ นายเจษฎา เพชรชู
11.6 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร
11.6.1 การแขงขันประดิษฐโคมไฟแบบตั้งโตะ ไดระดับดีเยี่ยม คือ นางสาวเอกฤทัย สุขุมทอง ,
นางสาวจริยา นิลสวัสดิ์ และ นางสาวรัชดาภรณ สรษณะ
11.6.2 การแขงขันประดิษฐเครื่องแขวนแบบไทย ไดระดับดีมาก คือ นางสาวสัญลวตี คลล้ํา ,
นางสาวนัตติกา มูสิกะ , นางสาวชมพูนุช คงปลื้ม , นางสาวอัมพวัน ยันเสน และ
นางสาวพงศผกา แสงวิจิตรกุล
11.7 นางสาวพัชราวลัย ณรงค
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพิธีกร (ภาษาไทย)
11.8 นางสาวจีรนันท จันทะวงศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอานขาว (ภาษาไทย)
11.9 การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันแซววาที ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวศิรัญญา เทพรัตน ,
นางสาวนิลวรรณ พัชรรัษเฐียร , นางสาวแกวกาญจน สุวรรณนอย และ นางสาวศิรินภาพร บุญธีระเลิศ

