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คํานํา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2549 นี้ งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและ
ตลาดแรงงาน ฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําขึ้นโดยรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลทั่วไป , ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ขอมูลนักเรียน
นักศึกษา , ขอมูลบุคลากร , ขอมูลงบประมาณและการเงิน , ขอมูลครุภัณฑ , ขอมูลตลาดแรงงาน ,
ขอมูลอาคารสถานที่ , เกียรติประวัติและผลงานดีเดน ซึ่งมีความสําคัญและมีประโยชนที่จะนําไป
ประกอบการบริหารการจัดการทําแผนพัฒนาดานตาง ๆ ของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลนํามาจัดทําเอกสาร
ฉบับนี้ หากทานมีขอเสนอแนะขอไดโปรดแจงใหงานศูนยขอมูลฯ ทราบดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

งานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน
ฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
9 สิงหาคม 2549
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วิสัยทัศน
“มุงเนนคุณธรรม นอมนําวิชา จัดการอาชีวศึกษา พัฒนาทองถิ่น”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ
สามารถปฏิบัติไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถประกอบ
อาชีพไดดวยความมั่นใจ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการอาชีวศึกษา
“รูจริง ทําได เขาใจชีวิต”

ปรัชญาสถานศึกษา
“วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย”
วิชาดี
การหมั่นศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียน หองสมุด จากครูอาจารยนอกสถานศึกษา
และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรูที่เกี่ยวของในการ
ประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน และความรูที่
เกี่ยวของในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต
มีทักษะ
การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพไดและหมั่นศึกษา
ฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่น ๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
ใฝธรรมะ
การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและการอยูรวมกัน
อยางปกติสุข
สามัคคี
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสรางชื่อเสียงมาสูสถานศึกษาอัน
เปนที่รักยิ่ง
มีวินัย
การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษารูบทบาท
และหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดใี นสังคม

ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี” โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร
เปนครูใหญ มีนักเรียนทั้งหมด 32 คน
ครูแผว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางเปนอาคารไมสองชั้น และยายมา
เรียนบนพื้นที่นี้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผา จนถึง พ.ศ.2491
กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี เรียน 2 ป
และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี”
พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา จัดซื้อที่ดินจํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและโรงเรียน
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 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 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499 โทรสาร 0-7727-2631
เว็บไซต www.svc.ac.th

อีเมล : svcsurat@yahoo.co.th

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การจัดการของวิทยาลัย
พ.ศ.2482
พ.ศ.2491
พ.ศ.2494
พ.ศ.2502
พ.ศ.2504
พ.ศ.2506

รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาชีพ
เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี
เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สายอาชีพ

พ.ศ.2508
พ.ศ.2510
พ.ศ.2516

เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหมชั้น ม.ศ.4
มี ม.ศ.4, ม.ศ.5, ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกชั้นเปนรุนแรก
เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ และ
คหกรรมศาสตรทั่วไป
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา
เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และคหกรรมศาสตรทั่วไป
และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
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 และวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการอาชีพ
ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน
เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเปนสาขาธุรกิจโรงแรม
เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)

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
พ.ศ.2533
พ.ศ.2534
พ.ศ.2537

โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ จากองคการ
ยูนิเซฟ รุนที่ 2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพแผนกผาและเครื่องแตงกาย,
อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร และศิลปหัตถกรรม เวลาเรียน 3 ป

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

พ.ศ.2548

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
คอมพิวเตอรธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม
วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา
ไดแก สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก และ สาขาวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
กลุมวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ
ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน
ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจอาหาร และปดสอนระดับ ปวส. ระบบ
ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจากผู
สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรม,
พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และศิลปกรรม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
2546) ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว สาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประเภทวิชาการเทียบโอนความรูและประสบการณ

พ.ศ.2549

- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาโลจิสติก
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค

ผูบริหารวิทยาลัย
ดร.รอยพิมพใจ เพชรกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางสาวสุณี พงศยี่หลา
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสุทธิพัฒน อมรกุล
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ

นางจิราภรณ แกวเจือ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายสงเสริมการศึกษา

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวางแผนและพัฒนา

โครงสรางการบริหารของวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัย
นางรอยพิมพใจ เพชรกุล

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองฯ ฝายกิจการนักศึกษา
นางสาวสุณี พงศยี่หลา

รองฯ ฝายวิชาการ
นายสุทธิพัฒน อมรกุล

รองฯ ฝายสงเสริมการศึกษา
นางจิราภรณ แกวเจือ

รองฯ ฝายวางแผนและพัฒนา
นางจิราวรรณ นวลรอด

หัวหนางานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ เรียบรอย

หัวหนางานหลักสูตรพิเศษ
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ โยธาปาน

หัวหนางานศูนยขอมูลฯ
นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นางนฤมล แยมศรี

หัวหนางานหลักสูตรฯ
นางมาลี วองเกษฎา

หัวหนางานบัญชี
นางสาวนารีรัตน อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานวางแผนการศึกษาฯ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล

หัวหนางานโครงการพิเศษ
นายเสรี จําเนียร

หัวหนางานสื่อฯ
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหนางานสารบรรณ
นางสาวอุษา จรูญผล

หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
นางนิภา สุขสง

หัวหนางานปกครอง
นางกุสุมา ปลอดเปลี่ยว

หัวหนางานวัดผลฯ
นางอุบล เบญจพงศ

หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา

หัวหนางานผลิตการคา
นางธนพร ฤทธิเกษม

หัวหนางานสวัสดิการพยาบาลฯ
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม

หัวหนางานหองสมุด
นางสาวธนิตา อาจหาญ

หัวหนางานบุคลากร
นางปญจวรรณ ออนหวาน

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
นางจารุวรรณ อมรกุล

หัวหนางานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาวโศจิกานต ปานดี

หัวหนางานเอกสารการพิมพ
นายเทียนชัย เพชรวิเชียร

หัวหนาคณะวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ

หัวหนางานทะเบียน
นางจริยา มณีโรจน

หัวหนาคณะวิชาบริหารธุรกิจ
นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล

หัวหนางานพัสดุ
นางชฎาภรณ เฟองฟุง

หัวหนาคณะวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายโชคชัย จุลภักดิ์

นางสาวพิมณริยา วัชรนาถ
หัวหนาวิชาคณะศิลปกรรม
นายโชคชัย จุลภักดิ์
หัวหนาคณะวิชาพื้นฐาน
นายสามารถ เนียมมุณี

รายนามผูบริหารของวิทยาลัย
ระยะเวลา

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

พ.ศ.2482 - พ.ศ.2482

นางสาวชุลี

อาตมะมิตร

ครูใหญ

พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486

นางสาวสุภร

บุญยประภัศศร

ครูใหญ

พ.ศ.2486 - พ.ศ.2490

นางเรวดี

วัชรเนตร

ครูใหญ

พ.ศ.2490 - พ.ศ.2493

นางสาวสมรวย

บรรณโสภิษณ

ครูใหญ

พ.ศ.2493 - พ.ศ.2496

นางสาวประธาน

วุฒิวงศ

ครูใหญ

พ.ศ.2496 - พ.ศ.2506

นางถนอม

จันทรศิริ

ครูใหญ

พ.ศ.2506 - พ.ศ.2515

นางสาวละออง

จินตประชา

อาจารยใหญ

พ.ศ.2515 - พ.ศ.2517

นางสาวสายหยุด มีวาสนา

อาจารยใหญ

พ.ศ.2517 - พ.ศ.2519

นางสาวประไพ

สุรทิณฑ

อาจารยใหญ

พ.ศ.2519 - พ.ศ.2521

นายสุทธิชัย

โลหสุวรรณ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2521 - พ.ศ.2522

นายเผดิมชัย

ศรีวิเชียร

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2522 - พ.ศ.2523

นายประมุข

ครรภาฉาย

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2523 - พ.ศ.2526

นางสาวประไพ

สุรทิณฑ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2526 - พ.ศ.2529

นางสาวประไพ

สิทธิวงศ

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2529 - พ.ศ.2536

นางสาวรัตนา

รัตนโกมล

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2536 - พ.ศ.2543

นางสมจิตต

กะระณา

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547

นางพรพัช

กะระณา

ผูอํานวยการ

พ.ศ.2547 – ปจจุบัน

นางรอยพิมพใจ

เพชรกุล

ผูอํานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการสถานศึกษา

1. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ประธานกรรมการ

2. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายสงเสริมการศึกษา

รองประธานกรรมการ

3. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

4. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

รองประธานกรรมการ

5. รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวางแผนและพัฒนา

รองประธานกรรมการ

6. นายเรวัตร อัครบัณฑิตสกุล

กรรมการ

7. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล

กรรมการ

8. นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ

กรรมการ

9. นายโชคชัย จุลภักดิ์

กรรมการ

10. นายสามารถ เนียมมุณี

กรรมการ

11. นายสมจิต แขงขัน

กรรมการ

12. นางอุบล เบญจพงศ

กรรมการ

13. นางจีรพรรณ โยธาปาน

กรรมการ

14. นางชฎาภรณ เฟองฟุง

กรรมการ

15. นางเสาวณีย ไกรนุกูล

กรรมการ

16. นางสาวอุษา จรูญผล

กรรมการและเลขานุการ

17. นางนงลักษณ เรียบรอย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายธานี เทือกสุบรรณ

ประธานกรรมการ

2. นายเชาวพงศ ฐิติสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

3. นายจตุพร

กรรมการ

วัชรานาถ

4. นายวรายุทธ พัฒนาศิริลักษณ

กรรมการ

5. นายจุมพล ไลยโฆษิต

กรรมการ

6. นายเฉลิมชัย ปญจคุณาธร

กรรมการ

7. นางเพ็ญจันทร ชูพงศ

กรรมการ

8. นางนันทนา บุญรม

กรรมการ

9. นายนันธนชัย เทพเจริญ

กรรมการ

10. นางสุภางค ชัยสิทธิ์

กรรมการ

11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2549
ปวช.
14
ปวส.
23

หนวย : หลักสูตร
ประเภทวิชา

หลักสูตรที่เปดสอน

รวม

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

คหกรรม

3

6

9

พาณิชยกรรม

7

10

17

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

2

4

6

ศิลปกรรม

2

3

5

14

23

37

รวม

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
หลักสูตร 3 ป
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ (เทียบโอนฯ)
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลป
- สาขางานการออกแบบ

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป รับจาก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอนฯ)
2.4 สาขาวิชาการแปรรูปและถนอมอาหาร (เทียบโอนฯ)
2.5 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
2.6 สาขาวิชาการดูแลเด็กและผูสูงอายุ (เทียบโอนฯ)
2.7 สาขาวิชาการบัญชี
2.8 สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนฯ)
2.9 สาขาวิชาการเลขานุการ
2.10 สาขาวิชาการเลขานุการ (เทียบโอนฯ)
2.11 สาขาวิชาการตลาด
2.12 สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอนฯ)
2.13 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.14 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอนฯ)
2.15 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
2.16 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
2.17 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี)
2.18 สาขาวิชาการสปาและความงาม
2.19 สาขาวิชาการสปาและความงาม (เทียบโอนฯ)
2.20 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
2.21 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค
2.22 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค (เทียบโอนฯ)
2.23 สาขาวิชาโลจิสติก

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป รับจาก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น (ม.6) มีสาขาวิชาดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค

นักเรียน นักศึกษา
dจํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2549 จําแนกตามผูสมัครและรับไว
ผูสมัคร

2500

2112

รับไว

2000
1500
864

1000

672

500

501
73

66

0
ปวช.

ปวส.

เทียบโอนฯ

dจํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2549
หนวย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

เทียบโอนฯ

รวม

คหกรรม

202

59

6

267

พาณิชยกรรม

418

322

68

808

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

131

87

8

226

ศิลปกรรม

84

29

2

115

835

497

84

1,416

รวม

dจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2549
1000

908

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศิลปกรรม

800
600

597
482

400

299
170

200

171

100

29

6

0
ปวช.

ปวส.

68

8 2

เทียบโอนฯ

หนวย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

เทียบโอนฯ

รวม

คหกรรม

482

100

6

588

พาณิชยกรรม

908

597

68

1,573

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

299

171

8

478

ศิลปกรรม

170

29

2

201

1,859

897

84

2,840

รวม

dจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2548
300
245

250

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศิลปกรรม

240

200
139

150
100

58

50

64

48

47

0

0
ปวช.

ปวส.

หนวย : คน
ประเภทวิชา

ปวช.

ปวส.

รวม

คหกรรม

139

48

187

พาณิชยกรรม

245

240

485

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

58

64

122

ศิลปกรรม

47

-

47

489

352

841

รวม

hจํานวนครู ตอนักเรียน นักศึกษา ในปการศึกษา 2549
จํานวน
ครูประจํา

จํานวน
ครูพิเศษ

จํานวน
นร. นศ.

อัตราสวน
ครู : นักเรียน

คหกรรม

17

3

582

1 : 29

พาณิชยกรรม

32

6

1,505

1 : 40

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

4

1

470

1 : 94

ศิลปกรรม

4

2

199

1 : 33

พื้นฐาน

18

6

2,756

1 : 115

ประเภทวิชา

kการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2547 (ภายใน 1 ป)
ระดับ / ประเภทวิชา
ปวช.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
ปวส.
คหกรรม
พาณิชยกรรม
รวม

หนวย : คน
รวม
(รอยละ)
427

มีงานทํา
(รอยละ)
35

ศึกษาตอ
(รอยละ)
342

ติดตามไมได
(รอยละ)
50

(8.20)

(80.09)

(11.71)

(100)

14

119

3

136

(10.29)

(87.50)

(2.21)

(100)

15

199

40

254

(5.90)

(78.35)

(15.75)

(100)

6

24

7

37

(16.22)

(64.86)

(18.92)

(100)

120

298

54

472

(25.42)

(63.14)

(11.44)

(100)

11

54

1

66

(16.67)

(81.82)

(1.51)

(100)

109

244

53

406

(26.85)

(60.10)

(13.05)

(100)

155

640

104

899

(17.24)

(71.19)

(11.57)

(100)

บุคลากร

bจํานวนบุคลากรทั้งหมด ปการศึกษา 2549 จําแนกตามประเภท

ลูกจางชั่วคราว
38

ผูบริหาร
5
ขาราชการครู
70

ลูกจางประจํา
12
ครูพิเศษสอน
พนักงานราชการ
18
5

ขาราชการพลเรือน
2
หนวย : คน

ประเภทบุคลากร

อัตรากําลัง

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ผูบริหาร

1

4

5

มาชวยราชการ 1 คน

ขาราชการครู

16

54

70

มาชวยราชการ 6 คน

ขาราชการพลเรือน

-

2

2

พนักงานราชการ

-

5

5

ครูจางสอน

4

14

18

ลูกจางประจํา

9

3

12

ลูกจางชั่วคราว

3

35

38

รวม

33

117

150

c จํานวนบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก
1
ต่ํากวาปริญญาตรี
34

ปริญญาโท
25

ปริญญาตรี
90
หนวย : คน
ประเภทบุคลากร

คุณวุฒิทางการศึกษา

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

< ปริญญาตรี

ผูบริหาร

1

4

-

-

5

ขาราชการครู

-

20

50

-

70

ขาราชการพลเรือน

-

-

2

-

2

พนักงานราชการ

-

1

4

-

5

ครูจางสอน

-

-

18

-

18

ลูกจางประจํา

-

-

-

12

12

ลูกจางชั่วคราว

-

-

16

22

38

1

25

90

34

150

รวม

c จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทวิชา
คหกรรม
20

พื้นฐาน
24
ศิลปกรรม
6

พาณิชยกรรม
38

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

5
ประเภทวิชา
คหกรรม
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมทั่วไป
รวม
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- การเลขานุการ
- การตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- โลจิสติก
- สัมพันธธุรกิจ
รวม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ
- การสปาและความงาม
รวม
ศิลปกรรม
- วิจิตรศิลป
- ออกแบบ
รวม
พื้นฐาน
- สามัญ
- สัมพันธ
รวม

หนวย : คน
ครูประจํา
ชาย หญิง

ครูพิเศษสอน
ชาย หญิง

รวม

หมายเหตุ

-

7
6
4
17

-

1
2
3

7
7
6
20

มาชวยราชการ 1 คน

2
2
1
5

9
6
4
3
5
27

1
1

1
1
1
2
5

11
6
5
7
6
3
38

มาชวยราชการ 1 คน

-

4
4

-

1
1

4
1
5

2
1
3

1
1

1
1

1
1

3
3
6

2
6
8

7
3
10

1
1
2

4
4

10
14
24
93

75

18

มาชวยราชการ 1 คน

มาชวยราชการ 1 คน

มาชวยราชการ 2 คน

c จํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ
หนวย : คน
หนวยงาน/สายงาน
ฝายสงเสริมการศึกษา

รอง
ครู
ผูอํานวยการ ประจํา
1
19

ครู
พิเศษ
5

ก.พ.
2

ลูกจาง ลูกจาง
ประจํา ชั่วคราว
12
13

รวม
52

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานสารบรรณ
- งานประชาสัมพันธ
- งานบุคลากร
- งานเอกสารการพิมพ
- งานทะเบียน
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา

1

3
2
1
1
1
1
1
2
7
53

2
1
1
1
2

1
1
-

2
10
-

1
1
2
1
1
1
1
2
3
6

5
3
4
4
2
2
3
7
19
62

- งานแนะแนวและจัดหางาน
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษ
- งานปกครอง
- งานสวัสดิการพยาบาลฯ
ฝายวางแผนและพัฒนา

1

6
22
3
18
4
23

2
4

-

-

1
2
1
1
1
11

7
26
4
19
5
39

- งานศูนยขอมูลฯ
- งานประกันคุณภาพภายในฯ
- งานวางแผนการศึกษาฯ
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานผลิตการคาฯ
ฝายวิชาการ

1

3
1
1
5
13
16

1
1
2
7

-

-

1
1
2
1
6
8

4
2
4
7
21
32

-

-

5
2
1
2
1
4
1

2
1
4

-

-

1
1
1
1
2
1
1

1
5
5
3
3
3
5
6

งานธุรการ
งานหลักสูตรพิเศษ
งานหลักสูตรและการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนยการเรียนรูฯ

งบประมาณ
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2549
เงินรายได (บกศ.)
6,411,117.22

งบประมาณแผนดิน
39,165,161.61

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2549 จําแนกตามรายจาย
รายจาย
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

งบประมาณ
แผนดิน
17,255,820.00

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

รวม
17,255,820.00

112,000.00

-

112,000.00

1,282,080.00

-

1,282,080.00

3,318,004.00

3,318,004.00

-

386,080.00

-

คาจางชั่วคราว (พนักงานราชการ)

เงินรายได
(บกศ.)
-

386,080.00
7,688,847.62
318,006.95

คาครุภัณฑ

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

821,104.20
149,790.00

8,509,951.82
318,006.95
149,790.00

-

-

เงินอุดหนุน

4,369,797.39

-

4,369,797.39

รายจายอื่น ๆ

1,996,233.90

-

1,996,233.90

รวม

33,408,865.86

หมายเหตุ ขอมูลงบประมาณ 2549 ตั้งแต 1 ต.ค.48 – 31 ก.ค.49

4,288,898.20 37,697,764.06

 งบประมาณวัสดุฝกที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2549 จําแนกตามประเภทวิชา

ศิลปกรรม
296,815

พื้นฐาน
131,740

คหกรรม
590,985

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
66,180
พาณิชยกรรม
632,255

งบประมาณแผนดิน
ประเภทวิชา

รวม
งบดําเนินการ

คหกรรม

งบอุดหนุน-พื้นฐาน

98,895.00

492,090.00

590,985.00

251,025.00

381,230.00

632,255.00

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

23,550.00

42,630.00

66,180.00

ศิลปกรรม

23,225.00

273,590.00

296,815.00

พื้นฐาน

43,920.00

87,820.00

131,740.00

440,615.00

1,277,360.00

1,717,975.00

พาณิชยกรรม

รวม

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2549 จําแนกตามแผนงาน
แผนงานวิจัยการศึกษา
91,000

แผนงานสนองนโยบายอื่น ๆ
2,260,180

แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
251,200

แผนงานสรางสังคม
แหงการเรียนรู
14,411,602.71

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
605,480

แผนงาน

งบประมาณแผนดิน

เงินรายได
(บกศ.)

รวม

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน-พื้นฐาน

สรางสังคมแหงการเรียนรู ใหมี
ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม

-

6,279,000.00

7,234,912.71

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

-

-

81,900.00

523,580.00

605,480.00

สงเสริมและสนับสนุน

-

-

-

251,200.00

251,200.00

วิจัยการศึกษา

-

-

91,000.00

-

91,000.00

สนองนโยบายอื่น ๆ

-

2,260,180.00

-

-

2,260,180.00

รวม

-

8,539,180.00

7,407,812.71

รวมทั้งหมด

15,946,992.71

897,690.00 14,411,602.71

1,672,470.00 17,619,462.71
1,672,470.00 17,619,462.71

ครุภัณฑ
 ครุภัณฑที่จัดซื้อจัดหาในปงบประมาณ 2549
ฝาย/งาน

ครุภัณฑ

จํานวน
วิธีการไดมา
(เครื่อง)

ฝายสงเสริมการศึกษา
- งานประชาสัมพันธ

เครื่องคอมพิวเตอร

1

บริจาค

- งานพัสดุ

รถยนตอีซูซุ รุน MU 7

1 คัน

บริจาค

- งานเอกสารการพิมพ

1. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
ยี่หอ Risograph
2. เครื่องถายเอกสาร

1
1

บริจาค
บริจาค

1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2. เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวน

2
1

ประกอบ
บกศ.

4

ประกอบ

ฝายวิชาการ
- UNEVOC

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรประกอบ

ตลาดแรงงาน
* สถานประกอบการที่มีตําแหนงงานวางในจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป พ.ศ.2548
หนวยงาน / ที่ตั้ง

ตําแหนง

วุฒิ

เพศ

อายุ (ป) หมายเหตุ

ไมจํากัด

ไมจํากัด

18

โรงแรมวังใต
ถ.ตลาดใหม อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี

พนักงานบริการ 10 ตําแหนง

บจก.สัมพันธประกันภัย
16/14 - 15 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

พนักงานธุรการสาขา 1 ตําแหนง

ปวช.

ช/ญ

20

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000

เจาหนาที่ธุรการ 1 ตําแหนง

ปวส.

ช/ญ

18

บจก. แฮซซัวร โฮลดิ้ง
สาขาสุราษฎรธานี ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

เจาหนาที่การทองเที่ยว 1 ตําแหนง

ปวส.

ช/ญ

20

สนง.จัดหางานสุราษฎรธานี
ถ. สุราษฎร - นาสาร
ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี

เจาหนาที่ธุรการ

ปวส.

ช/ญ

18

บริษัท เบญจมาศ จํากัด
68/3 ถ.สุราษฎร - นาสาร
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ. สุราษฎรธานี

ชางกอสราง

ไมจํากัด

ช.

20

ปวช./ ปวส.

ช/ญ

20

ชางสํารวจ
ชางเชื่อมโลหะ

สภาอุตสาหกรรมสุราษฎรธานี เจาหนาที่การเงิน 1 ตําแหนง
172 ถ.ตลาดใหม ต. ตลาด
เจาหนาที่ธุรการ 1 ตําแหนง
อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี

หนวยงาน / ที่ตั้ง

วุฒิ

เพศ

แคชเชียร

ปวช./ ปวส.

ช/ญ

18

พนักงานขาย

ปวช./ ปวส.

ช/ญ

20

เจาหนาที่ธุรการ 1 ตําแหนง

ปริญญาตรี

ญ.

23

พนักงานขาย 4 ตําแหนง

ปวช.

ญ.

20

เจาหนาที่ธุรการ

ปวส.

ช/ญ

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร

ปวส.

ช/ญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ปวส.

ช/ญ

บจก. ตงฮั้วแปซิฟค
ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000

เจาหนาที่ฝายโฆษณา

ปวส.

ช/ญ

เจาหนาที่ฝายงานศิลป

ปวส.

ช/ญ

เจาหนาที่ฝายบัญชี

ปวส.

ช/ญ

หมูบานนารายา

เจาหนาที่ธุรการ

ปวส.

ช/ญ

20

ไมจํากัด

ช/ญ

18

สเวนเซนส สาขาสุราษฎรธานี พนักงานขาย 10 ตําแหนง
524 ถ.หนาเมือง ต.ตลาด
อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี
84000

ไมจํากัด

ญ.

18

สุราษฎรรถยก
พนักงานขาย 1 ตําแหนง
47/10 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง
จ. สุราษฎรธานี
84000 077- 437149-4

ไมจํากัด

ช/ญ

18

บจก. อิเลคทริก พารเท็ค
สาขาภาคใต

ตําแหนง

อายุ (ป) หมายเหตุ

247/249 หมูบานวาเพชร
ถ.ดอนนก อ.เมือง
จ. สุราษฎรธานี 84000
บจก. เมืองไทยประกันชีวิต
129 หมู 1 ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี
สํานักงานเขตการศึกษา
สุราษฎรธานี
หมู 2 ถ. ดอนนก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี

20

3/12 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
รานอาหารฉายฮวยโภชนา
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

พนักงานประจําราน 10 ตําแหนง

หนวยงาน / ที่ตั้ง
ชมรมผูเลี้ยงกุง สุราษฎรธานี
6/2 หมู 9 ต.ทาทอง
อ. กาญจนดิษฐ
จ. สุราษฎรธานี 84000

ตําแหนง
พนักงานขาย 5 ตําแหนง

สํานักงานแรงงานจังหวัด
ลูกจางชั่วคราว 5 ตําแหนง
สุราษฎรธานี
ถ.สุราษฎร - นาสาร อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

วุฒิ

เพศ

อายุ (ป) หมายเหตุ

ไมจํากัด

ช/ญ

18

ปวส.

ช/ญ

20

โรงพยาบาลทักษิณ
309/2 ถ.ตลาดใหม อ.เมือง
จ. สุราษฎรธานี

เจาหนาที่ธุรการ 2 ตําแหนง

ปวช./ ปวส.

ญ.

18

โรงแรมไดมอนด พลาซา
83/27 หมู 2 ต.มะขามตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000

พนักงานบริการ 7 ตําแหนง

ไมจํากัด

ไมจํากัด

ไมจํากัด

โรงแรม แกรนด เสาวลักษณ
99/44 - 46 ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี

พนักงานบริการ 10 ตําแหนง

ไมจํากัด

ไมจํากัด

ไมจํากัด

บจก. วนชัยพาแนล
115 หมู 3 ต.ทุงหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี
84000

วิศวกรเครื่องกล 1 ตําแหนง

ปริญญาตรี

เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ตําแหนง

ปริญญาตรี

นักวิจัย 1 ตําแหนง

ปริญญาตรี

หัวหนาแผนกพัสดุ/

ปริญญาตรี

คลังสินคา 2 ตําแหนง
ชางไฟฟา 25 ตําแหนง

ปวส.

ชางซอมบํารุง 25 ตําแหนง

ปวส.

พนักงานบัญชี 1 ตําแหนง

ปวส.

พนง.ประจําเครื่องจักร 7 ตําแหนง

ปวส.

พนักงานขับรถ 8 ตําแหนง

ปวส.

ที่มา : งานแนะแนวฯ 12 กรกฎาคม 2549

* สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2549
จําแนกตามหนวยงาน

ภาครัฐ
เอกชน

ประเภทวิชา

หนวยงาน
ภาครัฐ

เอกชน

คหกรรม

-

-

พาณิชยกรรม

3

64

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

1

42

ศิลปกรรม

-

12

4

118

รวม

หมายเหตุ : ขอมูลระหวาง พ.ค.-ก.ค.2549

หมายเหตุ

* สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการเรียนการสอน มี 4 แหง ไดแก
1. โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

2. สหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

3. ชมรมการขาย/การตลาด วอศ.สฎ.

4. ศูนยขายตรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

* สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการเรียนการสอน มี 87 แหง ไดแก
1. บจก. สิริสิน เทรดดิ้ง

2. รานวศินี บิวตี้แคร

3. บจก. หางสหไทยดีพารทเมนทสโตร (1987)

4. บจก. แพเซงสุราษฎรธานี

5. บจก. ประจักษอุตสาหกรรม (1982)

6. รานกาญจนาสแตนเลส

7. บจก. ศุภกิตตมอเตอร

8. บจก. แปซิฟค แพลน

9. บจก. พลพัฒนมอเตอรเซลส

10. บจก. สสุ

11. บจก. PPC ซัพพลาย 2000

12. บจก. ฮอนดา สุราษฎรธานี

13. บจก. เอ.ไอ.เอ

14. บจก.ซีทรานฮอลิเดย

15. บจก. ทรูมูฟ

16. KFC สาขาโลตัสสุราษฎรธานี

17. บจก. ประจักษออโต

18. บมจ. ที ที แอนด ที

19. บจก. ดารากร 6 เอ 1

20. รานโชวไทมวีดีโอ

21. รานแมงมุมศูนยโยงใยไฮคลาส สขาสุราษฎรธานี 22. บจก. ฮอนดา ออโตโมบิล
23. หจก.พงษไชยสุราษฎรธานี

24. รานตาปสปอรต เซ็นเตอร

25. ราน 108 SHOP

26. CO/OP สาขาสุราษฎรเทคโน/อาชีวสุราษฎร

27. รานสุจิตตราเครื่องเรือน

28. หจก. เวียงสระมอเตอรเซลส

29. รานแฟชั่น

30. ศูนยเอวอน สุราษฎรธานี

31. บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

32. รานลัลนลลิต บิวตี้แคร

33. บมจ. ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน (สาขาในจังหวัดสุราษฎรธานี) 34. รานเคทีกราฟฟค
35. โรงแรมบัญดารา รีสอรท

36. Phangan Buri Resort & Spa

37. โรงแรมสยามธานี

38. โรงแรมชบา คาบานา บีช รีสอรท แอนด สปา

39. โรงแรมอิมพีเรียลเรือและบาน

40. โรงแรมบานทองทราย

41. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ รีสอรท

42. โรงแรมนิภา การเดนท

43. โรงแรมไดมอนด พลาซา (สุราษฎรธานี)

44. โรงแรมเฉวงบุรี รีสอรท

45. บานบุรี รีสอรท แอนด สปา

46. โรงแรมเมืองกุเรปน

47. โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ

48. โรงแรมเดอะแฟรเฮาส บีช รีสอรท

49. บานพักรับรองเขื่อนรัชชประภา

50. โรงแรมสมุย ลากูนา รีสอรท

51. โรงแรมเลอ รอยัล เมอริเดียน บานตลิ่งงาม

52. โรงแรมวังใต

53. โรงแรมเซ็นทรัลเบย รีสอรท

54. โรงแรมแหลมทราย

55. โรงแรมอิมเพียนา รีสอรท สมุย

56. ลาวาณา รีสอรท

57. โรงแรมเซาทเทอรน สตาร

58. โรงแรมรอยเกาะ

59. Grand Sea Resort

60. โรงแรมเวิลด รีสอรท

61. โรงแรมบอผุด รีสอรท แอนด สปา

62. บานหินทราย รีสอรท

63. โรงแรมอิมพีเรียล สมุย

64. โรงแรมสมุยปารค รีสอรท แอนด สปา

65. โรงแรมสมุยนาเทียน รีสอรท

66. โรงแรมสมุยเฟรสเฮาส

67. โรงแรมสมุยเพนนิน ซูลา สปา แอนด รีสอรท

68. โรงแรมโนราหบีช รีสอรท แอนด สปา

69. Le Paradis Resort & Spa

70. โรงแรมสมุยพาราไดซ

71. โรงแรมธาราปาตอง บีช รีสอรท

72. โรงแรมเอส.อาร

73. พงษแกว อพารทเมนท แอนด โฮเต็ล

74. เบสเวทเชจเทอร อาวนาง เบย รีสอรท แอนด สปา

75. เดอะซันเด แซงชูรี รีสอรท

76. บานคุณเพ็ญ

77. โรงพิมพอุดมลาภ

77. ราน Sticker Express

78. ราน Smile Club

79. บจก. อารต ครีเอท คอมมูนิเคชั่น

80. ราน T.P.XEROX

81. ราน P.S. กราฟฟค

82. บจก. เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม (โลตัส)

83. รานพงษ แอรบลัช

84. รานอารตติส คัลเลอร แกลลอรี่

85. รานฟรีดอม อารต แกลอรี่

86. รานคุณสมเกียรติ

87.TOP ซุปเปอรมารเก็ต สาขาเกาะสมุย

อาคารสถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของวิทยาลัย
ติดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอด
แนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล
ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนตลาดใหม แนวถนนดานขางของวิทยาลัยเปนที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา
กิจการบานเชา และยังมีพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่สีเขียว มีตนไมรมรื่นแนวดานหลังของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา

แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ไปทาเรือเกาะสมุย

วัดไตรธรรมาราม

วัดธรรมบูชา

ไปกรุงเทพฯ

ร.พ.ทักษิณ

ร.ร.เทพมิตรศึกษา
ไปนครศรีธรรมราช

ถนนตลาดใหม
วอศ.สุราษฎรธานี

ร.ร.สุราษฎรพิทยา

ธ.กสิกรไทย
วัดโพธิ์นิมิต
ชุมชน ต.ตลาด
ไปศาลากลางจังหวัด

แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ถนนตลาดใหม
7

ที่เอกชน

14

5

12

สนามวอลเลยบอล

4

10
1

13

11

9

สนามบาสเกตบอล
9

3

8

2

10

9

6
15

เนื้อที่ 7 ไร 1 งาน 80.3 ตารางวา
1. อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ 3 ชั้น

2. อาคารคณะวิชาศิลปกรรม 2 ชั้น

3. อาคารคณะวิชาพื้นฐาน 4 ชั้น

4. อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ 4 ชั้น

5. อาคารคณะวิชาคหกรรมศาสตร 5 ชั้น

6. หองน้ํา-หองสวม

7. อาคารรวมใจ

8. แฟลตพักอาศัย 4 ชั้น

9. บานพักครูแฝด 2 ชั้น

10. บานพักคนงาน-ภารโรง

11. ซุมจําหนายอาหาร

12. เสาธง

13. พระพุทธรูป

14. ปอมยาม

15. เรือนเพาะชํา

% จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่

รายการ

จํานวน

งบประมาณ

ปที่กอสราง

1

อาคาร 1 คณะวิชาบริหารธุรกิจ

1 หลัง

3,026,000.00

2522

2

อาคาร 2 คณะวิชาศิลปกรรม

1 หลัง

1,500,000.00

2522

3

อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน

1 หลัง

5,615,000.00

2527

4

อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ

1 หลัง

8,258,000.00

2532

5

อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร

1 หลัง

17,250,090.00

2537

6

ศาลาพระพุทธรูป

1 หลัง

7

อาคารรวมใจ

1 หลัง

8

หองน้ํา-หองสวม นักเรียน นักศึกษา

1 หลัง

9

แฟลตพักอาศัย

15 หนวย

10

บานพักครูแฝด

6 หนวย

11

บานพักคนงานภารโรง

7 หนวย

12

ศาลาพักผอน

1 หลัง

ภาพประกอบอาคารเรียน 5 หลัง

อาคาร 1 คณะวิชาบริหารธุรกิจ

อาคาร 2 คณะวิชาศิลปกรรม

อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน

อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ

อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร

เกียรติประวัติและผลงานดีเดน

 เกียรติประวัติที่วิทยาลัยไดรับ ประจําป 2548

ใหการสนับสนุน การบริจาคโลหิต
อยางสม่ําเสมอ ตลอดป พ.ศ.2548
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎรธานี

ใหความรวมมือและสนับสนุนงานดานศาสนา
ในการจัดนิทรรศการโตะหมูบูชา
ระหวางวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2548
ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
“ระดับทอง” จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549

ไดรับการยกยองเปนแหลงเรียนรู ในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
ประจําปการศึกษา 2548 จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

ใหการสนับสนุนกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ตลอดป 2548 จากสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทยชอง 11 สุราษฎรธานี

ไดรับการยกยองจากมหาวิทยาลัยแมโจ
เปนสถาบันการศึกษาที่ไดผลิตนักเรียน นักศึกษา
สามารถเขาศึกษาตอได ประจําปการศึกษา 2548

ใหการสนับสนุนการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ
ครั้งที่ 21 ระดับภาค ในวันที่ 21 ธันวาคม 2548
ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี

ไดรับการรับรอง จากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
เปนสถานศึกษาที่ไดจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษาในโครงการ
“กาวยางอยางเขาใจ” ปที่ 2 ในงานประชุมวิชาการ
“เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2548

ไดรับประกาศเกียรติคุณ จากการบริจาคเงิน
ของสถานศึกษาแก โรงพยาบาลพัทลุง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

ใหการสนับสนุนโครงการอบรมปฏิบัติธรรมสามเณรภาคฤดูรอน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และวาระครบรอบ
100 ปชาตกาลพระบรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)
ณ สวนสาธารณะเกาะลําพู อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
ระหวางวันที่ 20 – 22 เมษายน 2549
จากจังหวัดสุราษฎรธานี

รางวัลดีเดน อันดับ 1 ภาคใต “โครงการไขครบรส”
จากกิจกรรมสรางสรรคเยาวชนไทยรวมตานภัยยาเสพติด
“Young Creative Award 2005“ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2548
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งเปนผลผลิตของครูและนักศึกษาแผนกวิชาการขาย/การตลาด
ประกอบดวย ไขเจียวสูตรพิเศษ 6 สูตร ไดแก ไขเจียวคั่วกลิ้ง
ไขเจียวเขียวหวาน ไขเจียวแกงสม ไขเจียวแกงไตปลา
ไขเจียวรวมมิตร และไขเจียวธัญพืช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแผนธุรกิจ
โครงการเพชรน้ํางามอาชีวศึกษา จาก SME BANK
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549
ไดแก นายเอกลักษณ ชางคิด

นายณัฐ นาคสวัสดิ์ ไดรับคัดเลือกใหเขาเยี่ยมคารวะ
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแหงชาติ
และไดรับการคัดเลือกเปนเยาวชนดีเดน เนื่องในโอกาส
วันเยาวชนแหงชาติ ป 2548 จากสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549

 รางวัลชนะเลิศ & รางวัลดีเดน
การประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ
ครั้งที่ 4 ประจําป 2549 จากสถาบันทักษิณ
คดีศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพศิลปะ
โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่ 11
จากสถาบันปรีดี พนมยงค มูลนิธิ 14 ตุลาคม
 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพเหมือน
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถาย ประเภท
ประชาชนทั่วไป โครงการ “กาวผาน 1 ปสึนามิ
สูความมั่นคงทางจิตใจ” ณ ศูนยฟนฟูจิตใจ
อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถาย หัวขอ
“ธรรมะจากอาจารยพุทธทาสผานเลนส
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโปสเตอร
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากกรมสรรพสามิต
กรุงเทพฯ
 รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพศิลปะ
โครงการรณรงคเด็กและเยาวชนไมสูบบุหรี่
จากกรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ
 รางวัลชมเชย การประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชน
ทักษิณ ครั้งที่ 3 ประจําป 2548 จากสถาบันทักษิณคดีศึกษา

 รางวัลชนะเลิศ การออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อพัฒนาสินคา OTOP จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี
 รางวัลชนะเลิศ การออกแบบบรรจุภัณฑอาหารทะเล
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตราสัญลักษณ 90 ป
สุราษฎรธานีนามพระราชทาน จากจังหวัดสุราษฎรธานี
 รางวัลที่ 3 การแขงขันออกแบบปายโฆษณา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 รางวัลชมเชย การออกแบบตกแตงภายใน
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

กะปหวาน

<<<<<<<

ผลผลิตของครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร
จัดเปนพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโอกาสเสด็จฯเยือน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี
ระหวางวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2548

> > > > > > > น้ําบูดู-ขาวยําปกษใต
ผลผลิตของครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ จัดนําเสนอและจําหนายในงานตาง ๆ อาทิเชน
> งานพลังอาชีวศึกษาสรางชาติ อา: 2006
> งานสัปดาหผลิตภัณฑของขวัญอาชีวะ
คุกกี้สมุนไพร

<<<<<<<

ผลผลิตของครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ จัดนําเสนอและจําหนายในงานตาง ๆ อาทิเชน
> งานอาชีวะปริทรรศน
> งานพลังอาชีวศึกษาสรางชาติ อา: 2006
> งานสัปดาหผลิตภัณฑของขวัญอาชีวะ

> > > > > > เสื้อผาและเครื่องประดับ
จากฝมือการตัดเย็บและประดิษฐของครู และนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย โดยจัดแสดงโชวในงาน
อาชีวหนุนเนื่องเมืองแฟชั่น ของศูนยแฟชั่นภาคใต
และงานอาชีวะปริทรรศน

> > > กลองกระดาษทิชชูจากผาปาเตะ < < <
ผลผลิตจากการประดิษฐของครู และนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร โดยจัดนําเสนอและจําหนาย
เปนของขวัญหรือของฝากในงานตาง ๆ อาทิเชน
♦ งานอาชีวะปริทรรศน
♦ งานสัปดาหผลิตภัณฑของขวัญอาชีวะ
♦ งานพลังอาชีวศึกษาสรางชาติ อา:2006

ผลิตภัณฑจากเชือกกลวย

<<<<

ผลผลิตที่ครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาตร
นําเชือกกลวยที่หาไดในทองถิ่น มาประดิษฐเปนบรรจุภัณฑ
สําหรับใส “กะปหวาน”

> > > > > โองดินเผาเคลือบเรซิน
ผลผลิตของครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
ที่รวมกันคิดเพิ่มเติมคา โดยนําเศษผาปาเต็ะมาตกแตงโองดินเผา
ใหมีความสวยงาม สามารถนําเปนของขวัญและของฝากได

ผลิตภัณฑทุกชิ้น ครู และนักเรียน นักศึกษา นําไปจัดแสดงสาธิตวิธีการทํายังเขตชุมชนใกลเคียง
ตามโครงการตาง ๆ อาทิเชน โครงการฝกอบรมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ )โครงการคาราวานแกจนถนนอาชีพ
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

 ผลงานดีเดนของนักเรียน นักศึกษา และครู-อาจารย ประจําปการศึกษา 2548
ผลงานทางดานวิชาการ
1. การเขารวมงานมหกรรมการศึกษา “เบิกฟาเมืองคนดี 90 ปสุราษฎรธานีนามพระราชทาน” ระหวางวันที่
27 – 31 กรกฎาคม 2548 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดรับรางวัลดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ไดแก
- น.ส.พัชรี นิลกิจ น.ส.จงรักษ ฟกวงษา และ น.ส.ประจงจิตร ลาทัพ จากการแขงขันตอสํานวน
สุภาษิต ชวงชั้นที่ 4
- น.ส.ศิริลักษณ ฟกทอง จากการออกแบบตราสัญลักษณ “เบิกฟาเมืองคนดี 90 ปสุราษฎรธานี”
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
- น.ส.โสรญา จิตกุย และ นายอภิสิทธิ์ บุญคง จากการแขงขันแตงกลอนสด ชวงชั้นที่ 4
2. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17
ระดับภาค ภาคใต ระหวางวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2548 ณ จังหวัดสงขลา ไดรับรางวัลดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
- น.ส.ศิรินภาพร บุญธีระเลิศ น.ส.จิตตรัตน หิตะวัฒนกุล และ นายณรงคฤทธิ์ ลอย จากการจัด
รายการนําเที่ยวภาษาอังกฤษ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
- นายณัฐปพล ชูเสนห จากการประกวดอานขาวภาษาอังกฤษ และไดรับรางวัลชมเชย ในระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 18 – 21 มกราคม 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม
3. น.ส.อุมาพร ศรีคิรินทร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันประกวดเรียงความเรื่อง “การยก
ระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย” เนื่องในวันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม 2548 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
4. นายติณศานติ์ วงศพรหม ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนระดับภาค ไปเขาแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ
ครั้งที่ 21 ระหวางวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2549 ณ วิทยาลัยการแรงงาน กรุงเทพฯ
5. นายเอกลักษณ ชางคิด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแผนธุรกิจ โครงการเพชรน้ํางาม
อาชีวศึกษา จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549

ผลงานทางดานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
 รางวัลดีเดน อันดับ 1 ภาคใต “โครงการไขครบรส” จากกิจกรรมสรางสรรคเยาวชนไทยรวมตานภัย
ยาเสพติด “Young Creative Award 2005“ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2548 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปนผลงานของครูและนักศึกษาแผนกวิชาการขาย/การตลาด ไดแก
( นางฉวีวรรณ จันทรชิต และ น.ส.มณฑา หมื่นชนะ
ครูที่ปรึกษาโครงการ
( นายเอกลักษณ ชางคิด น.ส.ตรีจณา สุทธิ น.ส.สุกัญญา เปยนขุนทด น.ส.ธิดารัตน โชติกุล และ
น.ส.อรพรรณ อินทชาติ
( การออกแบบบรรจุภัณฑชุมชนเพื่อสินคา OTOP ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 1 – 3
มีนาคม 2549 ไดรับรางวัลดังนี้
 รางวัลที่ 1 คือ น.ส.บงกช เพชรมณี
 รางวัลที่ 2 คือ น.ส.เสาวเนตร จันทรสงฆ
 รางวัลที่ 3 คือ น.ส.ผการัตน มีสิทธิ์
 รางวัลชมเชยลําดับ 1 คือ น.ส.วรพรรณ เชตุวัน และ น.ส.เฉลิมศรี เฟองเดช
 รางวัลชมเชยลําดับ 2 คือ น.ส.อธิตา สังขดวง
 รางวัลชมเชยลําดับ 3 คือ น.ส.ปทมาวดี บุญซวน และ นายเดชณรงค ชูทุงยอ

ผลงานทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ไดรับการยกยองสรรเสริญเปนนักเรียน นักศึกษาตัวอยางดานคุณธรรม จริยธรรม “ผูมีความซื่อสัตย” จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549 ไดแก
 น.ส.ฤทัยรัตน ทองนอย
 น.ส.อัญชลี จันทรปรุง
 น.ส.ปนัดดา แกวปาน
 นายอภิสิทธิ์ บุญคง
2. นายณัฐ นาคสวัสดิ์ ไดรับคัดเลือกใหเขาเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป 2548
และไดรับการคัดเลือกเปนเยาวชนดีเดน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ป 2548 จากสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549

ผลงานทางดานดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
1. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17
ระดับภาค ภาคใต ระหวางวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2548 ณ จังหวัดสงขลา ไดรับรางวัลดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- น.ส.ปานทิพย อินทรจันทร
- นายวิทวัช คงคชวรรณ
- น.ส.ณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม

ไดแก
จากการประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลเพื่อชีวิตหญิง
จากการประกวดเครื่องแตงกายยอดเยี่ยม ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย
จากการประกวดเครื่องแตงกายยอดเยี่ยม ประเภทเพลงไทยลูกทุงหญิง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
- นายกฤษฎา แกวผสม จากการประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลชาย
- น.ส.ณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม จากการประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง
2. นายกฤษฎา แกวผสม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ ในโครงการ Sencha
Karaoke Singing Contest ณ หางบิ๊กซี สาขาสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549
3. การแขงขันกรีฑานักเรียน ประจําป 2548 จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2549
ไดรับรางวัล ดังนี้
 ถวยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมหญิง อายุไมเกิน 21 ป
 ถวยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมชาย , หญิง อายุไมเกิน 21 ป
 เหรียญทอง จํานวน 6 เหรียญ
- น.ส.อรอุมา นุกูล
- น.ส.ดารารัตน อยูสุข
- น.ส.ธัญญารัตน อินทรวิเศษ
- น.ส.ศิริรัตน เหมือนแกว

ไดแก
วิ่ง 800 , 1,500 และ 3,000 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
ขวางจักร
พุงแหลน

 เหรียญเงิน จํานวน 12 เหรียญ ไดแก
- น.ส.ดารารัตน อยูสุข
วิ่ง 100 และ 200 เมตร
- น.ส.รจนา มาสุข
วิ่ง 400 , 800 เมตร และกระโดดไกล
- น.ส.วิลาสินี วิเชียรครุฑ
วิ่ง 1,500 และ 3,000 เมตร
- น.ส.นิตยา พรมพุม
วิ่งขามรั้ว 100 และ 400 เมตร
- น.ส.ธัญญารัตน อินทรวิเศษ พุงแหลน
- น.ส.ศิริรัตน เหมือนแกว
ทุมน้ําหนัก และขวางจักร
 เหรียญทองแดง จํานวน 8 เหรียญ ไดแก
- น.ส.ศิริรัตน เหมือนแกว
วิ่ง 100 เมตร
- น.ส.สุกานดา ชนะสุข
วิ่ง 400 และ 1,500 เมตร
- น.ส.เบญจวรรณ เดชไกรทอง วิ่งขามรั้ว 100 และ 400 เมตร
วิ่งขามรั้ว 100 เมตร
- น.ส.จตุพร ไชนาเคน
- น.ส.วรรวิสา สัญู
พุงแหลน
- น.ส.นิภาวรรณ มาเอียด
เขยงกาวกระโดด

ที่ปรึกษา
ดร.รอยพิมพใจ เพชรกุล

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางจิราวรรณ นวลรอด

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวางแผนและพัฒนา
ผูจัดทํา

นายจักรกฤษณ ภูทอง

หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

นางจารุวรรณ อมรกุล

ผูชวยหวหนางานศูนยขอมูลฯ

นางสาวสุภาภรณ ลุนเซีย

เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ

นางสาววารุณี ดรชัย

เจาหนาที่ธุรการ

นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี

เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวศรัณยา นิลยิ่งดี

เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ

