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พันธกิจ

วิสัยทัศน

“มุงเนนคุณธรรม   นอมนําวิชา   จัดการอาชีวศึกษา   พัฒนาทองถิ่น”

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถปฏิบัติไดจริง
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถ
ประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งใน
ระดับทองถิ่น และระดับชาติ

3. พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ



ปรัชญาการอาชีวศึกษา

“รูจริง     ทาํได     เขาใจชีวิต”

ปรัชญาสถานศึกษา

“วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย”

วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียน หองสมุด จากครู
อาจารยนอกสถานศึกษา  และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขา
วิชาที่เลือกเรียน และความรูที่เก่ียวของในการประกอบอาชีพและแหลง
วิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรูที่
เก่ียวของในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต

มีทักษะ การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบ
อาชีพไดและหมั่นศึกษาฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเปนใน
การประกอบอาชีพและการดํารงชวีิต

ใฝธรรมะ การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตและการอยูรวมกันอยางปกติสุข

สามัคคี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสราง
ช่ือเสียงมาสูสถานศึกษาอันเปนที่รักย่ิง

มีวินัย การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตาม
ระเบียบของสถานศึกษารูบทบาทและหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา
ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม



ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี” 
โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่
สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี(โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
ในปจจุบัน)โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน

ครูแผว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ  บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร  
1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองช้ัน 
และยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผาจนถึง 
พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปล่ียนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนก
การชางสตรีเรียน 2 ป และเปล่ียนชื่อเปน “โรงเรยีนการชางสตรีสุราษฎรธานี”

พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 3 ไร  
พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเปน  “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการ
ชางสุราษฎรธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษา          
สุราษฎรธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”

1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหม ช่ือวา “วิทยาลัยอาชีวศึกษา      
สุราษฎรธานี”  บนเนื้อที่ 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

http://www.svc.ac.th/


การจัดการของสถานศึกษา

พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาชีพ
พ.ศ.2491 เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี
พ.ศ.2494 เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2502 เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ.2504 เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สายอาชีพ
พ.ศ.2506 โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา   โดยความ

ชวยเหลือ จากองคการยูนิเซฟ  รุนที่ 2  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมโดย
มีวิชาชีพแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ, คหกรรม
ศาสตร และศิลปหัตถกรรม เวลาเรียน 3 ป

พ.ศ.2508 เร่ิมสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหมช้ัน ม.ศ.4
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4,  ม.ศ.5,  ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกช้ันเปนรุนแรก
พ.ศ.2516 เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหาร

และโภชนาการ และคหกรรมศาสตรทั่วไป
พ.ศ.2519 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ

ภาคนอกเวลา
พ.ศ.2520 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย

และคหกรรมศาสตรทั่วไป และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2524 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่

สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
พ.ศ.2525 เปดสอนคณะบริหารธุรกิจแผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2526 เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต
พ.ศ.2527 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี
เปดสอนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
แผนการบัญชี   โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5,6
จากโรงเรียนสามัญ

พ.ศ.2528 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตร
ทั่วไป



พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เปน ปวช.2530 โดยเปดสอนปละ 4
ภาคเรียน ยุบระดับ ปวท. สาขาคหกรรมศาสตรทั่วไป

พ.ศ.2532 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ
และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเปนสาขาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2537 เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด

คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน)
พ.ศ.2538 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  สาขา
การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม

พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี)
เพ่ิม 2 สาขา  ไดแก  สาขาวิชาพณิชยการ  กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก  และ
สาขาวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ กลุมวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ

พ.ศ.2540 ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 เปดสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล
พ.ศ.2542 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจอาหาร และปดสอน

ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี สาขาการจดัการธุรกิจคาปลีก
พ.ศ.2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ

เลขานุการ รับจากผูสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6
พ.ศ.2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545

ประเภทวิชาคหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ
ศิลปกรรม



พ.ศ.2546 - เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  
     (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
     ทองเที่ยว และศิลปกรรม
-   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช

2546 ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยว
พ.ศ.2548 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา

     พาณิชยกรรม  สาขางานธุรกิจคาปลีก(ท็อปซุปเปอรมารเก็ต)
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสาขาวิชาการสปาและความงาม
- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาการเทียบโอน
ความรูและประสบการณ

พ.ศ.2549 - เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

- เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชาวิจิตรศิลป  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค



ผูบริหารสถานศึกษา

ดร.รอยพิมพใจ  เพชรกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายพัฒนาการศึกษา

นายสุทธิพัฒน  อมรกุล
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายวิชาการ

นางสาวสีดา  ขาํกลิ่น
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายบริหารทรัพยากร

นางจิราวรรณ  นวลรอด
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ



โครงสรางการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย
นางรอยพิมพใจ  เพชรกุลคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองฯ  ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาวสีดา  ขํากล่ิน

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางศรีไพร  ภาราทอง

หัวหนางานบุคลากร
นางปญจวรรณ  ออนหวาน

หัวหนางานการเงิน
นางจีรพรรณ  โยธาปาน

หัวหนางานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา

หัวหนางานพัสดุและอาคารฯ
นางชฎาภรณ  เฟองฟุง

หัวหนางานวิทยบริการฯ
นางสาวธนิตา  อาจหาญ

รองฯ  ฝายพัฒนาการศึกษา
นางสาวสุณี   พงศยี่หลา

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นางจิราวรรณ  นวลรอด

รองฯ  ฝายวิชาการ
นายสุทธิพัฒน  อมรกุล

หัวหนางานปกครอง
นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นางนฤมล  แยมศรี

หัวหนางานแนะแนวฯ
นางนงลักษณ  เรียบรอย

หัวหนางานวิจัยพัฒนาฯ
นางจารุวรรณ  อมรกุล

หัวหนางานแผนงบประมาณฯ
นางเสาวณีย  ไกรนุกูล

หัวหนางานความรวมมือฯ
นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป

หัวหนางานตลาด การคาฯ
นางธนภร  ฤทธิเกษม

หัวหนางานทะเบียน
นางจริยา  มณีโรจน

หัวหนางานพัฒนาการเรียนฯ
นางอุบล  เบญจพงศ

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
นางสาวศุลีพงษ  ชํานาญเนตร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสุนทรี  แขงขัน

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐสกุล

แผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิต  แขงขัน

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางสุจวน  แขงขัน

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
นางปยะพร  เข็มขาว

แผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ  จันทรชิต

แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวอรุณวรรณ  พันธครุฑ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร
นายกําชัย  ณ พัทลุง

แผนกวิชาวิจิตรศิลป
นายธนาวุฒิ  กลาเวช

แผนกวิชาการออกแบบ
นางชนัญญา  สุวรรณวงศ

แผนกวิชาการสปาและความงาม
นางสาวสาธินี  ตออาวุธ



รายนามผูบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลา ชื่อ – สกุล ตาํแหนง

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



คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1.   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ

2.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ

3.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ

4.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา รองประธานกรรมการ

5.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ

6.   นางจีรพรรณ โยธาปาน กรรมการ

7.   นางอุบล เบญจพงศ กรรมการ

8.   นางจารุวรรณ อมรกุล กรรมการ

9.   นางเสาวณีย ไกรนุกูล กรรมการ

10. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล กรรมการ

11. นายโชคชัย จุลภักดิ์ กรรมการ

12. นายสมจิต แขงขัน กรรมการ

13. นายกําชัย ณ พัทลุง กรรมการ

14. นางสาวพิมณริยา   วัชรานาถ กรรมการ

15. นางชฎาภรณ เฟองฟุง กรรมการ

16. นายแสนดี เบญจพงศ กรรมการ

17. นางศรีไพร ภาราทอง กรรมการและเลขานุการ

18. นางนงลักษณ เรียบรอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ



คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.  นายธานี เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการ

2.  นายเชาวพงศ ฐิติสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

3.  นายจตุพร วัชรานาถ กรรมการ

4.  นายวรายุทธ พัฒนาศิริรักษ 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 2550
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
รับจากผูสาํเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   มีสาขาวิชาดังนี้
2.1   ประเภทวิชาคหกรรม

♦ สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
♦ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
♦ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (เทียบโอนฯ)
♦ สาขาวิชาการแปรรูปและถนอมอาหาร  (เทียบโอนฯ)
♦ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
♦ สาขาวิชาการดูแลเด็กและผูสูงอายุ  (เทียบโอนฯ)

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
♦ สาขาวิชาการบัญชี
♦ สาขาวิชาการบัญชี  (เทียบโอนฯ)
♦ สาขาวิชาการเลขานุการ
♦ สาขาวิชาการเลขานุการ  (เทียบโอนฯ)
♦ สาขาวิชาการตลาด
♦ สาขาวิชาการตลาด  (เทียบโอนฯ)
♦ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
♦ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (เทียบโอนฯ)
♦ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
♦ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)

2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
♦ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
♦ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี)
♦ สาขาวิชาการสปาและความงาม
♦ สาขาวิชาการสปาและความงาม  (เทียบโอนฯ)

2.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
♦ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค
♦ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค  (เทียบโอนฯ)



3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป
รับจากผูสาํเร็จการศึกษาระดับชั้น (ม.6)  มีสาขาวิชาดังนี้
3.1   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

♦ สาขาวิชาการบัญชี
♦ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

♦ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
3.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม

♦ สาขาวิชาวิจิตรศิลป
♦ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟค



นักเรียน นักศึกษา

จํานวนผูมาสมัครและรับไว  ปการศึกษา 2550

ระดับ ปวช.

ผูมาสมัคร รับไวได
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ

ชาย หญิง ชาย หญิง
ปวช.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
   สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 70 7 40 7 40
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 105 20 124 15 94
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
   สาขางานคหกรรมการผลิต 70 6 39 5 62

รวมคหกรรม 245 33 203 27 196
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
   สาขางานการบัญชี 160 19 326 9 169
   สาขางานการขาย 80 14 169 5 87
   สาขางานการเลขานุการ 80 2 170 1 81
   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 40 225 8 36

รวมพาณิชยกรรม 360 75 890 23 373
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
   สาขางานการโรงแรม 80 19 328 6 82

รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 80 19 328 6 82



ระดับ ปวช.

ผูมาสมัคร รับไวได
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ

ชาย หญิง ชาย หญิง
ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
   สาขางานวิจิตรศิลป 30 13 24 15 22
   สาขางานการออกแบบ 40 24 52 10 32

รวมศิลปกรรม 70 37 76 25 54
ปวช.(ทวิภาคี)
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
   สาขางานธุรกิจคาปลีก 40 5 35 5 35

รวมพาณิชยกรรม 40 5 35 5 35
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
   สาขางานการโรงแรม 40 7 61 4 39

รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 40 7 61 4 39
ปวช.(เทียบโอนฯ)
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
   สาขางานเลขานุการ 5 - - - -
   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - - 3 - 3

รวมพาณิชยกรรม 5 - 3 - 3
รวม ปวช. 840 176 1,596 90 782



ระดับ ปวส.

ผูมาสมัคร รับไวได
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ

ชาย หญิง ชาย หญิง
ปวส.(ปกติ)
คหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 20 3 21 2 14
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 30 3 28 1 21
สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร 20 2 25 2 21

รวมคหกรรม 70 8 74 5 56
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 120 - 95 - 95
สาขาวิชาการตลาด 40 3 72 3 43
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 30 1 38 1 35
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 4 74 4 30
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 - 35 - 31

รวมบริหารธุรกิจ 260 8 314 8 234
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 2 63 2 36

รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 40 2 63 2 36
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 10 4 5 4 5
สาขาวิชาวิจิตรศิลป 10 - - - -

รวมศิลปกรรม 20 4 5 4 5
ปวส.(ม.6)
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 30 1 16 - 16
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 8 28 7 23

รวมบริหารธุรกิจ 60 9 44 7 39



ระดับ ปวส.

ผูมาสมัคร รับไวได
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผน

รับ ชาย หญิง ชาย หญิง
ปวส.(ม.6)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 4 42 3 23
สาขาวิชาการสปาและความงาม 20 - 9 - 8

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 60 4 51 3 31
ศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 10 5 5 5 5
สาขาวิชาวิจิตรศิลป 5 - - - -

รวมศิลปกรรม 15 5 5 5 5
ปวส. (ทวิภาคี)
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 15 - 6 - 6

รวมบริหารธุรกิจ 15 - 6 - 6
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 20 1 17 1 17

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 20 1 17 1 17
ปวส.(เทียบโอนฯ)
สาขาวิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร 5 - - - -
สาขาวิชาการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 5 - 5 - 2
สาขาวิชาการบัญชี 10 2 15 - 11
สาขาวิชาการตลาด 10 1 3 1 3
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 10 6 14 6 14
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 10 3 3 3 3
สาขาวิชาการสปาและความงาม 5 - 4 - 2

รวมเทียบโอนฯ 55 12 44 10 35
รวม ปวส. 615 53 623 45 464
รวมทั้งหมด 1,455 229 2,219 135 1,246

ขอมูล ณ  วันที่ 30 พฤษภาคม 2550



แผนภูมิสรุปจาํนวนผูมาสมัครและรับไว  ระดับ ปวช.

แผนภูมิสรุปจาํนวนผูมาสมัครและรับไว  ระดับ ปวส.
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จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน และหองเรียน
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวมประเภทวิชา/สาขาวิชา

หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร.

ระบบปกติ
คหกรรม
 - ผาและเครื่องแตงกาย 2 40 1 20 1 23 1 16 1 12 6 111
 - อาหารและโภชนาการ 3 108 3 74 2 62 1 22 1 25 10 291
 - คหกรรมทั่วไป 2 63 2 35 1 34 1 23 1 15 7 170

รวม 7 211 6 129 4 119 3 61 3 52 23 572
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 - การบัญชี 4 173 4 156 2 65 3 94 3 96 16 584
 - การขาย/การตลาด 2 92 2 69 2 58 1 45 1 41 8 305
 - การเลขานุการ 2 77 2 69 2 54 1 36 1 35 8 271
 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 43 1 42 - - 1 32 1 38 4 155
 - การจัดการโลจิสติกส - - - - - - 1 32 1 32 2 64

รวม 9 385 9 336 6 177 7 239 7 242 46 1,379
ศิลปกรรม
 - วิจิตรศิลป 1 39 1 19 1 21 - - 1 12 4 91
 - การออกแบบ 1 40 1 25 1 38 - - - - 3 103
 - คอมพิวเตอรกราฟฟค - - - - - - 2 19 1 13 3 32

รวม 2 79 2 44 2 59 2 19 2 25 10 226
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
 - การโรงแรม/การโรงแรมและ
บริการ

2 86 2 74 2 58 1 37 1 28 8 283

รวม 2 86 2 74 2 58 1 37 1 28 8 283
ระบบทวิภาคี
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 - ธุรกิจคาปลีก/การจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 1 36 1 23 1 22 1 6 1 3 5 90

 - ธุรกิจคาปลีก (TOP) - - - - 1 9 - - - - - -
รวม 1 36 1 23 2 31 1 6 1 3 5 90

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
 - การโรงแรม/การโรงแรมและ
บริการ 1 44 1 32 1 20 1 18 1 22 5 139

 - การสปาและความงาม - - - - - - 1 8 1 3 1 8
รวม 1 44 1 32 1 20 2 26 2 25 6 147



ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวมประเภทวิชา/สาขาวิชา
หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร.

ม.6
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 - การบัญชี - - - - - - 1 16 1 18 2 34
 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 27 1 24 2 51

รวม - - - - - - 2 43 2 42 4 85
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
 - การโรงแรม/การโรงแรมและ
บริการ

- - - - - - 1 26 1 33 2 59

รวม - - - - - - 1 26 1 33 2 59
ระบบเทียบโอนฯ
คหกรรม
 - การดูแลเด็กและผูสูงอายุ - - - - - - 1 2 - - 1 2

รวม - - - - - - 1 2 - - 1 2
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 - การบัญชี - - - - - - 1 12 - - 1 12
 - การขาย/การตลาด - - - - - - 1 4 - - 1 4
 - การเลขานุการ 1 2 - - - - 1 20 - - 2 22
 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 3 - - - - 1 6 - - 2 9
 - ธุรกิจรานสะดวกซื้อ - - - - - - 1 18 - - 1 18

รวม 2 5 - - - - 5 60 - - 7 65
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
 - การสปาและความงาม - - - - - - 1 2 - - 1 2

รวม - - - - - - 1 2 - - 1 2
รวมทั้งหมด 24 846 21 638 17 464 26 521 18 450 106 2,919

ท่ีมา  :  งานทะเบียน 30 มิถุนายน 2550
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ปวช. ปวส. เทียบโอนฯ

คหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมทองเทีย่ว
ศิลปกรรม

แผนภูมิสรุปจาํนวนนักเรียน นักศึกษา  ปการศึกษา 2550

หนวย : คน

ประเภทวิชา ปวช. ปวส. เทียบโอนฯ รวม

คหกรรม 459 113 2 574

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 988 575 65 1,628

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 314 175 2 491

ศิลปกรรม 182 44 - 226

รวม 1,943 907 69 2,919



จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549
ตามระดับและประเภทวิชา

ปวช. ปวส. รวม
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แรก

เขา
สอบ
ได รอยละ แรก

เขา
สอบ
ได รอยละ แรก

เขา
สอบ
ได รอยละ

คหกรรม
- ผาและเครื่องแตงกาย 56 27 48.21 23 18 78.26 79 45 56.96
- อาหารและโภชนาการ 109 64 58.71 17 16 94.11 126 80 63.49
- คหกรรมทั่วไป 63 39 61.90 8 7 87.50 71 46 64.78

รวม 228 130 57.01 48 41 85.41 276 171 61.95
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- การบัญชี 88 75 85.22 138 111 80.43 226 186 82.30
- การขาย / การตลาด 132 88 66.66 44 44 100.00 176 132 75.00
- การเลขานุการ 90 64 71.11 28 26 92.85 118 90 76.27
- คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - 72 66 91.66 72 66 91.66

รวม 310 227 73.22 282 247 87.58 592 474 80.06
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
- การโรงแรม/การโรงแรมและ
บริการ

92 62 67.39 63 50 79.36 155 112 72.25

รวม 92 62 67.39 63 50 79.36 155 112 72.25
ศิลปกรรม
- วิจิตรศิลป 24 9 37.50 - - - 24 9 37.50
- การออกแบบ 35 8 22.85 - - - 35 8 22.85

รวม 59 17 28.81 - - - 59 17 28.81
ระบบทวิภาคี
-  ธุรกิจคาปลีก/การจัดการ
ธุรกิจคาปลีก

1 1 100.00 19 14 73.68 20 15 75.00

- การโรงแรม/การโรงแรมและ
บริการ

23 17 73.91 21 19 90.47 44 36 81.81

- การสปาและความงาม - - - 16 3 18.75 16 3 18.75
รวม 24 18 75.00 56 36 64.28 80 54 67.50

รวมทั้งหมด 713 454 63.67 449 374 83.29 1,162 828 71.25

ท่ีมา :  งานทะเบียน 30 เมษายน 2550
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ปวช. ปวส. เทยีบโอนฯ

คหกรรม
พาณชิยกรรม
อุตสาหกรรมทองเทีย่ว
ศลิปกรรม

แผนภูมิสรุปจาํนวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549

หนวย : คน

ประเภทวิชา ปวช. ปวส. เทียบโอนฯ รวม

คหกรรม 130 41 5 176

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 228 261 55 544

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 79 72 8 159

ศิลปกรรม 17 - 2 19

รวม 454 374 70 898



จํานวนครู ตอนักเรียน นักศึกษา ในปการศึกษา 2550

ประเภทวิชา ครู
ประจาํ

พนักงาน
ราชการ

ครู
พิเศษสอน

จาํนวน
นร./นศ.

อัตราสวน
ครู : นักเรียน

คหกรรม 16 1 3 572 1  :  28

พาณิชยกรรม 29 1 3 1,563 1  :  47

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 1 1 489 1  :  97

ศิลปกรรม 4 - 3 226 1  :  32

สามัญสัมพันธ 17 2 10 2,850 1  :  98

การมีงานทาํของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2548 (ภายใน 1 ป)
หนวย : คน

ระดับ/ประเภทวิชา มีงานทาํ
(รอยละ)

ศึกษาตอ
(รอยละ)

ติดตามไมได
(รอยละ)

รวม

ปวช. 16 453 20 489
(3.27) (92.63) (4.08)

คหกรรม 8 131 - 139
(5.75) (94.24) -

พาณิชยกรรม 5 229 11 245
(2.04) (93.46) (4.48)

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 46 9 58
(5.17) (79.31) (15.51)

ศิลปกรรม - 47 - 47
- (100) -

ปวส. 34 308 10 352
(9.65) (8.74) (2.84)

คหกรรม 5 43 - 48
(10.41) (89.58) -

พาณิชยกรรม 17 215 8 240
(7.08) (89.58) (3.33)

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 12 50 2 64
(18.75) (78.12) (3.12)

รวม 50 (5.94) 761 (90.48) 30 (3.56) 841



บุคลากร

จํานวนบุคลากรปการศึกษา 2550  จําแนกตามประเภท

หนวย : คน

อัตรากาํลัง
ประเภทบุคลากร

ชาย หญิง รวม
หมายเหตุ

ผูบริหาร 1 4 5 มาชวยราชการ  1  คน

ขาราชการครู 16 53 69 มาชวยราชการ  5  คน

ขาราชการพลเรือน - 2 2

พนักงานราชการ - 5 5

ครูจางสอน 7 13 20

ลูกจางประจํา 8 3 11

ลูกจางช่ัวคราว 4 35 39

รวม 36 115 151

ผูบริหาร
5

ขาราชการครู
69

พนักงานราชการ
5

ครูพิเศษสอน
20

ลูกจางประจํา
11

ลูกจางช่ัวคราว
     39

ขาราชการพลเรือน
2



 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา

หนวย : คน
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประเภทบุคลากร
ป.เอก ป.โท ป.ตรี < ป.ตรี

รวม

ผูบริหาร 1 4 - - 5

ขาราชการครู - 21 48 - 69

ขาราชการพลเรือน - - 2 - 2

พนักงานราชการ - 1 4 - 5

ครูจางสอน - - 20 - 20

ลูกจางประจํา - - - 11 11

ลูกจางชั่วคราว - - 20 19 39

รวม 1 26 94 30 151

ปริญญาเอก
1 ปริญญาโท

26

ปริญญาตรี
94

ต่ํากวาปริญญาตรี
30



 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภทวิชา

หนวย : คน
ครูประจํา พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน

ประเภทวิชา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม หมายเหตุ

คหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน
อาหารและโภชนาการ - 5 - 1 - 1 7
คหกรรมทั่วไป - 4 - - - 2 6 มาชวย 1 คน

รวม - 16 - 1 - 3 20
พาณิชยกรรม
การบัญชี 2 9 - - - - 11 มาชวย 1 คน
การเลขานุการ - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน
การตลาด - 4 - - - 1 5
คอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2 - 1 1 1 7
การจัดการโลจิสติกส - 3 - - - - 3

รวม 4 25 - 1 1 2 33
อุตสาหกรรมทองเท่ียว
การโรงแรม/การโรงแรมและ
บริการ

- 3 - 1 - - 4

การสปาและความงาม - - - - - 1 1
รวม - 3 - 1 - 1 5

ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป 2 - - - 1 - 3
ออกแบบ 1 1 - - 1 1 4

รวม 3 1 - - 2 1 7
สามัญสัมพันธ 9 8 - 2 4 6 29 มาชวย 1 คน

16 53 - 5 7 13
รวม

69 5 20
94

คหกรรม
20

ศิลปกรรม
7

พาณิชยกรรม
33

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
5

สามัญสัมพันธ
29



 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ

หนวย : คน

หนวยงาน/สายงาน รองฯ
 ผอ.

ครู
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

ครู
พิเศษ

ก.พ. ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

ฝายบริหารทรัพยากร 1 17 1 4 2 11 18 54
-  งานบริหารงานทั่วไป - 3 - 2 1 - 4 10
-  งานบุคลากร - 2 - - - - 1 3
-  งานการเงิน - 1 - 1 1 - 1 4
-  งานบัญชี - 1 1 - - - 1 3
-  งานพัสดุและอาคารสถานที่ - 4 - 1 - 11 7 23
-  งานวิทยบริการและหองสมุด - 6 - - - - 4 10

ฝายพัฒนาการศึกษา 1 69 5 8 - 1 9 93

-  งานปกครอง - 26 2 4 - 1 1 34
-  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา - 28 3 3 - - 4 38
-  งานแนะแนวและสวัสดิการศึกษา - 6 - - - - 1 7
-  งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐาน
    การศึกษา

- 9 - 1 - - 3 13

ฝายแผนงานและความรวมมือ 1 30 1 8 - - 10 50
-  งานแผนงบประมาณและขอมูล
    สารสนเทศ

- 7 - 3 - - 3 13

-  งานความรวมมือและบริการชุมชน - 9 1 3 - - 1 14
-  งานตลาด การคา และประกอบ
    ธุรกิจ

- 14 - 2 - - 6 22

ฝายวิชาการ 1 7 - 1 - - 3 12

 -  งานธุรการ - - - - - - 1 1

-  งานทะเบียน - 3 - 1 - - 1 5
-  งานพัฒนาการเรียนการสอนและ
    ประเมินผล

- 4 - - - - 1 5



งบประมาณ

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  2550   จําแนกตามแผนงาน

งบประมาณแผนดิน

แผนงาน งบ
บุคลากร

งบ
ดาํเนินการ

งบ
อุดหนุน
พื้นฐาน

งบลงทุน
เงินรายได
(บกศ.) รวม

สรางสังคมแหงการ
เรียนรูใหมีความรู
คูคุณธรรมและ
จริยธรรม

25,484,840 6,259,500 8,867,500 1,670,000 6,039,688.47 48,321,528.47

พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน

- - 136,000 - 1,594,300 1,730,300

สงเสริมและ
สนับสนุน

- - 13,000 - 353,100 366,100

วิจัยการศึกษา - - 60,000 - - 60,000

สนองนโยบายอื่นๆ - 805,600 - - - 805,600

รวม 25,484,840 7,065,100 9,076,500 1,670,000 7,987,088.47 51,283,528.47

รวมทั้งหมด 43,296,440 7,987,088.47 51,286,528.47

ท่ีมา :  งานแผนงบประมาณฯ 19 กรกฎาคม 2550

แผนงานสรางสังคม
แหงการเรียนรูฯ
48,321,528.47

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน

1,730,300

แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
366,100

แผนงานวิจัยการศึกษา
60,000 แผนงานสนองนโยบายอื่น ๆ

805,600



คหกรรม
535,561

พาณิชยกรรม
577,288

ศิลปกรรม
309,000

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
327,356

สามัญสัมพันธ
119,150

 งบประมาณวัสดุฝกที่ไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  2550
จําแนกตามประเภทวิชา

งบประมาณแผนดิน
ประเภทวิชา

งบดําเนินการ งบอุดหนุน-พื้นฐาน
รวม

คหกรรม 118,428 417,133 535,561

พาณิชยกรรม 204,326 372,962 577,288

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 120,706 206,650 327,356

ศิลปกรรม 58,500 250,500 309,000

สามัญสัมพันธ 62,650 56,500 119,150

รวม 564,610 1,303,745 1,868,355

ท่ีมา :  งานแผนงบประมาณฯ 19 กรกฎาคม 2550



งบประมาณแผนดิน
36,108,769.42

เงินรายได (บกศ.)
4,921,466.13

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  2550  จําแนกตามรายจาย

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  2550   จําแนกตามรายจาย

รายจาย งบประมาณ
แผนดิน

เงินรายได
(บกศ.) รวม

เงินเดือน 22,384,459.67 - 22,384,459.67

เงินประจําตําแหนง 112,000.00 - 112,000.00

คาจางประจํา 1,257,404.52 - 1,257,404.52

คาจางช่ัวคราว - 3,155,500.00 3,155,500.00

คาจางช่ัวคราว
(พนักงานราชการ)

518,200.00 - 518,200.00

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 3,400,929.10 1,061,382.00 4,462,311.10

คาสาธารณูปโภค 329,622.84 384,109.13 713,731.97

คาครุภัณฑ 770,000.00 249,475.00 1,019,475.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 900,000.00 - 900,000.00

เงินอุดหนุน 4,759,302.39 - 4,759,302.39

รายจายอื่น ๆ 1,676,850.90 71,000.00 1,747,850.90

รวม 36,108,769.42 4,921,466.13 41,030,235.55

ท่ีมา :  งานบัญชี ตั้งแต 1 ต.ค.49 – 31 ก.ค.50



ครุภัณฑ

 ครุภัณฑที่จัดซื้อ/จัดหา ในปงบประมาณ  2549

ฝาย/งาน/แผนก รายการครุภัณฑ จาํนวน วิธีการ
ไดมา

ฝายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง บริจาค
งานพัสดุ รถยนตอีซูซุ รุน MU7 1  คัน บริจาค

เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง ประกอบ
งานเอกสารการพิมพ 1. เครื่องพิมพสําเนาระบบ

     ดิจิตอลยี่หอ Risograph 1  เครื่อง บริจาค

2.  เครื่องถายเอกสาร 1  เครื่อง บริจาค
งานสารบรรณ 1.  เครื่องคอมพิวเตอร 2  เครื่อง ประกอบ

2.  ทีวีสี 46 นิ้ว ยี่หอ Sumsung 1  เครื่อง บริจาค
3.  เครื่องพิมพแบบเลเซอร 1 เครื่อง บกศ.

งานบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง ประกอบ

ฝายวิชาการ
งานธุรการวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง ประกอบ
UNEVOC 1.  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 2  เครื่อง ประกอบ

2.  เครื่องปรับอากาศแบบ
 แยกสวน

1  เครื่อง บกศ.

แผนกวิชาคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 25  เครื่อง ประกอบ
แผนกวิชาการบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร 5  เครื่อง ประกอบ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส เครื่องคอมพิวเตอร Sumsung 1  เครื่อง บริจาค
แผนกวิชาการออกแบบ 1.  เครื่องคอมพิวเตอร 3  เครื่อง บริจาค

2.  โปรเจคเตอร 1  เครื่อง บริจาค
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ เครื่องพิมพแบบเลเซอร 1  เครื่อง บกศ.

ฝายพัฒนาการศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เครื่องพิมพ HP P& L 1  เครื่อง บกศ.



 ครุภัณฑที่จัดซื้อ/จัดหา ในปงบประมาณ  2550

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน วิธีการ
ไดมา

ฝายบริหารทรัพยากร
งานวิทยบริการและหองสมุด เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง บกศ.
งานวิทยบริการฯ (งานสื่อฯ) เครื่องโปรเจคเตอร 1  เครื่อง บกศ.

ฝายวิชาการ
ศูนยบมเพาะฯ 1.  เครื่องคอมพิวเตอร 5  เครื่อง บริจาค

2.  เครื่องพิมพเลเซอร 1  เครื่อง บริจาค
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เครื่องผสมอาหารเอนกประสงค 1  เครื่อง บกศ.
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 1  เครื่อง บริจาค
แผนกวิชาการบัญชี เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1  เครื่อง บกศ.
แผนกวิชาเลขานุการ เครื่องบันทึกเงินสด 1  เครื่อง บริจาค
แผนกวิชาการออกแบบ 1. กลองถายรูปดิจิตอล

     Cannon EOS 3500
5  เครื่อง งปม.

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรระดับสูง 20  เครื่อง งปม.
3.  โตะวางคอมพิวเตอร 20  ตัว งปม.
4.  เกาอ้ีคอมพิวเตอร 20  ตัว งปม.
5.  เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 1  เครื่อง บกศ.

ฝายพัฒนาการศึกษา
งานปกครอง 1.  เครื่องปรับอากาศพานาโซนิค 1  เครื่อง บริจาค

2.  เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1  เครื่อง บกศ.
งานแนะแนวฯ 1.  ตูเก็บแฟมเอกสาร 1  ตู บกศ.

2.  ตูเก็บเอกสาร 2 ชั้น 1  ตู บริจาค

ฝายแผนงานและความรวมมือ
งานแผนงบประมาณฯ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1  เครื่อง บกศ.
งานความรวมมือฯ กลองถายรูปดิจิตอล Sony 1  เครื่อง บกศ.
สหการวิทยาลัยฯ ชุดอุปกรณขายปลีก 1  ชุด บริจาค



ตลาดแรงงาน

 สถานประกอบการที่มีตาํแหนงงานวางในจังหวัดสุราษฎรธานี
ประจาํปการศึกษา  2550

หนวยงาน/ท่ีต้ัง ตําแนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ

บจก.โอพีเนี่ยนแอพโพรซ
253 ถ.ชนเกษม  ต.ตลาด
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท  077-275811-2

ผูชวยผูจัดการฝกหัด 10 อัตรา
หัวหนาฝายวางแผนการตลาด
15  อัตรา

ปวช. ช/ญ 25 +

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
26/7 ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท  077-405393-4

การตลาด  2  อัตรา ปวช. ช 18 +

บจก.ฮิวแมนเซฟตี้
74/3  ต.ตลาด   อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท  077-214094

ชางไฟฟา  2  อัตรา
ชางเชื่อม  2  อัตรา

ปวช. ช 20+

บจก.ทาฉางรับเบอร
73 ม.3  ต.ทาฉาง  อ.ทาฉาง
จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-277777

ชางซอมบํารุง/ชางไฟฟา  10  อัตรา
เจาหนาท่ีฝายผลิต  5  อัตรา

ปวช. ช 18+

บจก.ภูดิทเซอรวิส
102/10 ม.1 ต.บางกุง  อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-274946

พนักงานรักษาความปลอดภัย
30  อัตรา

ไมจํากัด ช/ญ 18+

บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ (สฎ.)
139, 140, 141 ม.5 ต.ทาโรงชาง
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-254077-9

พนักงานควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
พนักงานทําบัญชีของพรีเม่ียม
1  อัตรา
พนักงานเชคเกอร 10 อัตรา

ปวช. ช 21-30



หนวยงาน/ท่ีต้ัง ตําแนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ

บจก.พงษพันธกิจ
45/6 ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 077-275446

พนักงานธุรการ  2  อัตรา
ชางเขียนแบบและประมาณราคา
1  อัตรา

ปวช. ช/ญ 18+

บจก.ธีรวุฒิธุรกิจการบัญชีฯ
151/7 ม.1 ต.บอผุด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-427761-4

ประชาสัมพันธตางประเทศ  2  อัตรา ปวช. ญ 18+

บจก.มั่นคงธนา
22/2 ถ.หนองขรี ต.พุนพิน
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

พนักงานบัญชี  2  อัตรา
พนักงานขาย   2  อัตรา

ปวช. ช/ญ 25+
20+

สัญลักษณสตูดิโอ
10/8-9 ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-282490

ชางภาพ  1  อัตรา
ผูชวยชางภาพ  1  อัตรา

ไมจํากัด ช/ญ 25+
20+

รานตาป ซีฟูด
30 ม.3 ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 089-7293808

กุก  2  อัตรา ไมจํากัด ช/ญ 25+

บจก.ชัวรเท็กซ
31/1 ม.4 ต.เขาหัวควาย
จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-277400

ชางไฟฟา  4  อัตรา
ชางยนต  1  อัตรา
หัวหนางาน  1  อัตรา
QC  1  อัตรา

ปวส. ช

ช/ญ

20+

บจก.ซันพาราเทค
199 ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

พนักงานทั่วไปฝายผลิต  20  อัตรา ไมจํากัด ช/ญ 18+

สุราษฎร ณัฐฐา โฟนการด
456/65 ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-288870

พนักงานบัญชี  3  อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร  3  อัตรา
พนักงานขาย  3  อัตรา

ปวส. ญ 20+

ทักษิณอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
24/5 ม.4 ต.ทาสะทอน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-205230-3

ชางซอมบํารุง  1  อัตรา
ผช.สวนปาลม  1  อัตรา

ปวส. ช 20+



หนวยงาน/ท่ีต้ัง ตําแนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ

บจก.เซฟกลัฟ
126 ม.1 ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท  077-286027-8

เจาหนาท่ีฝายบัญชี  1  อัตรา
ชางไฟฟากําลัง  1  อัตรา

ปวส. ญ/ช 20+

บจก.ทักษิณปาลม (2521)
331 ถ.ธราธิบดี  ต.ทาขาม
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-20065407

พนักงานคอมพิวเตอร  1  อัตรา ปวส. ช/ญ 20+

บจก.ออรเนท เอสดีโอ
31/273 ม.2 ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 077-224447-8

เจาหนาท่ีไอที  1  อัตรา
หัวหนาคลังสินคา  1 อัตรา
พนักงานบัญชี  1 อัตรา

ปวส. ช/ญ 23+

บจก.บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม
179/1 ม.5 ต.วัดประดู
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-201003

OP ผสมสี  1  อัตรา
OP ตรวจไมซอม  1 อัตรา
OP ตรวจไมแพคกิ้ง

ปวส. ช
ญ

22+

คิงส  มิลลิง (สุราษฎรฯ)
150 ม.4 ต.ทาทองใหม
จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 084-0648111

พนักงานฝายขาย  2  อัตรา ป.ตรี ช 30+

บจก.ไทยสเตนเลสสตีล
131 ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-210257-9

ผูแทนขาย  1  อัตรา ป.ตรี ช/ญ 23-30

บจก.ศรีสุบรรณฟารม
73/6-7 ม.3 ต.พุนพิน
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-315155

วิศวกรสิ่งแวดลอม/จป  1 อัตรา ป.ตรี ช 22+

โรงแรมบรรจงบุรี
83/34/  ม.3  ถ. เลี่ยงเมือง
ต. มะขามเตี้ย  อ.เมือง
จ. สุราษฎรธานี

พนักงานตอนรับ ปวช. ช/ญ -

หจก. ฟนิกสวอเตอร
145/9 ม.1 ต. กะแดะ
อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรธานี

เสมียน ปวช. ช/ญ -



หนวยงาน/ท่ีต้ัง ตําแนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ

โลตัสสุราษฏรธานี ชางไฟฟา  1  อัตรา ปวช. ช 18+

บจก.เพอรฟอแมก เทรดดิ้ง
142/390  ถ. ตลาดใหม  ต.
ตลาด  อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี

พนักงานขาย ปวช. ช/ญ 20+

หจก.โฟแมน  1995
200/450  ม.5 ถ. เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี

ธุรการบัญชี ปวช. ญ. 18+

บจก.ไททั่น มอเตอร
103/13 ม.2   ต. มะขามเตี้ย
อ.เมือง  จ. สุราษฎรธานี

พนักงานขาย ปวช. ช/ญ 20+

สยามแม็คโครสุราษฏรธานี ชางไฟฟา  1  อัตรา ปวช. ช 18+

บจก.เท็กซไทล แกลลอรี่
77/104   ถ.กรุงธนบุรี
ต.คลองตนไทร
โทรศัพท 02-4400955

พนักงานขาย  5  อัตรา ปวช. ช/ญ 18-30

บจก.สยามนิสสันสุราษฏรธานี
48/3 ม.3 ต.วัดประดู
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-200560-2

พนักงานชางยนต  2  อัตรา
พนักงานขาย

ปวช. ช/ญ 20+

บจก.สมุยฟูดส
15/1 ม.6 ต. มะขามเตี้ย
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-219526-9

Production Supervisor 1 อัตรา
QC Supervisor 1 อัตรา

ป.ตรี ช/ญ -30

บจก.ซีพี เซเวนอีเลฟเวน
159/31 ม.4 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท  077-219107

ผูชวยผูจัดการสาขา  30  อัตรา ป.ตรี ช/ญ 21+

บ.ซีเซลล  รีสอรท
9/1 ม.1 ต.เกาะเตา อ.เกาะพงัน
จ.สุราษฏรธานี
โทรศัพท 077-456299

พนักงานออฟฟศ  2  อัตรา ปวช. ช/ญ 20-35



หนวยงาน/ท่ีต้ัง ตําแนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ

โรงเรียนอนุบาลเมธัส
38/1 ไตรอนุสนธ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี

ครูพ่ีเลี้ยง  1  อัตรา ปวช. ญ -

บจก.ชัยลาภออยส
9/4 ม.2 ต.หนองไทร
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-253197

พนักงานบัญชี  1  อัตรา ปวส. ญ 20+

บจก.วีณาอินเตอรเนชั่นเนล
61-65 เขตปอมปราบ  กทม.
โทรศัพท02-2243871-2

ฝายการตลาด  10  อัตรา
ประชาสัมพันธ  3  อัตรา
จนท.ฝกอบรม  3  อัตรา

ปวช. ช/ญ 22+

บจก.พุนพินปกษใต
67 ถ.จุลจอมเกลา ต.ทาขาม
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-312960

พนักงานขาย  5  อัตรา
พนักงานบัญชี  3  อัตรา

ปวช. ญ -

บจก.สุราษฎรแสงทอง
326/9 – 11  ถ. ตลาดใหม
ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท  077-273268-9

พนักงานขาย หลายอัตรา ปวช./
ปวส.

ช/ญ -

บจก.วนชัย  พาเนล อินดัสทรี่ส
115  ม.3  ต.ทุงหลวง  อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎรธานี  84190
โทรศัพท  077-301103

วิศวกรเครื่องกล  1  อัตรา
เจาหนาท่ีจัดซ้ือ  1  อัตรา
นักวิจัย  1  อัตรา
หัวหนาแผนก  2  อัตรา
ชางไฟฟา  22  อัตรา
ชางซอมบํารุง  25  อัตรา

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.

ช
ช
ช

ช/ญ
ช

-

บจก.โอเชี่ยนวูดอินเตอรเนชั่นแนล
91 ม.4 ต. ถ้ําสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎรธานี  84180

เจาหนาท่ีบัญชี  4  อัตรา ปวส. ช/ญ

บจก.บรรจงทรัพยสุราษฎรธานี
229/2  ถ. ชนเกษม  ม.1
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

พนักงานขาย  หลายอัตรา ปวส. ช/ญ



หนวยงาน/ท่ีต้ัง ตําแนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ

บจก.ประกายทิพย
103/770  ถ. พอขุนทะเล
ต.มะขามเตี้ย  อ. เมือง
จ.สุราษฎรธานี

พนักงานบัญชี  4  อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร  4  อัตรา
พนักงานการตลาด  4  อัตรา
พนักงานเอกสาร  1  อัตรา

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

หจก.บิท แอนด ไบท คอมพิวเตอร
132-134  ถ.บานดอน  ต.ตลาด
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี

ชางเทคนิคซอมคอมพิวเตอร 1 อัตรา ปวส. + ช. -

โรงแรมรอยเกาะ
19/6  ม.3  ถ.เลี่ยงเมือง
ต. มะขามเตี้ย  อ.เมือง
จ. สุราษฎรธานี

แมบาน  10  อัตรา ม.3  + ญ. 18-30

หจก.วิวัฒนมอเตอร
1/51  ม.6  ถ. ชนเกษม  ต.ตลาด
อ.เมือง  จ. สุราษฎรธานี
โทรศัพท  077-218203

พนักงานขายหนาราน ม.3 + ญ. 20-30

โรงงานซีอิ๋วตงฮ้ัว พนักงานขับรถ 6 ลอ 10 ลอ ไมจํากัด ช. 25-30



  สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2550
จําแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน
ประเภทวิชา

ภาครัฐ เอกชน
หมายเหตุ

คหกรรม 2 18

พาณิชยกรรม 71 99

อุตสาหกรรมทองเที่ยว - 47

ศิลปกรรม 1 34

รวม 74 198

ท่ีมา  :  งานทวิภาคี  ขอมูลระหวางเดือน พ.ค. - ก.ค. 2550

ภาครัฐ
เอกชน



  สถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาลรวมจัดการเรียนการสอน  มี 74 แหง ไดแก

1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2.  ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี

3. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 4.  กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ํา

5. สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 4 สาขาสุราษฎรธานี 6.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

7. สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดสุราษฎรธานี 8.  งานประชาสัมพันธ  วอศ.สฎ.

9.  งานทะเบียน  วอศ.สฎ. 10. งานสารบรรณ  วอศ.สฎ.

11. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทาชนะ 12. ที่วาการอําเภอทาชนะ

13. โรงพยาบาลสวนสราญรมย 14. อบต. ลิเล็ด

15. อบต. บางเดือน 16. แผนกสัสดีอําเภอพุนพิน

17. สํานักงานขนสงจังหวัดสุราษฎรธานี 18. อบต. ทุงกง

19. อบต. ดุสิต 20. อบต. ไสหรา

21. ที่วาการอําเภอคีรีรัฐนิคม 22. อบต. ถํ้าสิงขร

23. อบต. ยานยาว 24. อบต. คลองชะอุน

25. อบต. อรัญคามวารี 26. อบต. ไทรโสภา

27. สํานักงานสวัสดิการและสังคมแรงงาน 28. สํานักงานที่ดินอําเภอบานนาเดมิ

29. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบานนาสาร 30. สํานักงานบํารุงทางสุราษฎรธานีที่  3

31. อบต. ควนศรี 32. ที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี

33. สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 34. สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี

35. สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี 36. ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

37.  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 38.  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สฎ.

39.  ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 40.  ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค  8

41.  อบต. วัง 42.  ศาลจังหวัดไชยา

43.  อบต. ทาเรือ 44.  สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน

45.  อบต. ไชยคราม 46.  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพระแสง

47.  ที่วาการอําเภอเคียนซา 48.  ที่วาการอําเภอกาญจนดิษฐ

49.  ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุราษฎรธานี 50.  อบต. ชลคราม



51. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสิชล 52.  ที่วาการอําเภอบานนาเดิม

53.  อบต. บานนา 54.  ที่วาการอําเภอบานนาสาร

55. สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานนาสาร 56.  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานนาสาร

57.  อบต. ทุงหลวง 58.  สํานักประชาสัมพันธเขต  5

59.  สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี 60.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี

61.  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  4 62.  สํานักงานที่ดินอําเภอดอนสัก

63.  ธกส. สาขาสุราษฎรธานี 64.  สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร

65.  ธกส. สาขาตรัง 66.  ธกส. สาขาบานนาเดิม

67.  ธกส. สาขาปากพนัง 68.  ธกส. สาขาสิชล

69.  ธกส. สาขาฉวาง 70.  ธนาคารออมสิน สาขาคีรีรัฐนิคม

71.  สํานักงานเทศบาลตําบลเขานิพันธ 72.  ธนาคารออมสิน สาขาขนอม

73.  ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ 74.  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี

  สถานประกอบการของหนวยงานเอกชนรวมจัดการเรียนการสอน มี 198 แหง ไดแก
1. บริษัทดารากร เอ 1 จํากัด 2. ที่ทําการไปรษณียสุราษฎรธานี

3. สํานักงานไปรษณียเขต  8 4. ซีบรีซ บังกะโล

5. สํานักงานบัญชี  Accounting Service 6. บริษัทประกันคุมภัย  จํากัด

7. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 8. สํานักกฎหมายนิติชัยพัชร

9. ธนาคารธนชาติ 10. บริษัทมิตรแทประกันภัย  จํากัด

11. โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ 12. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

13. บริษัทพันธทิพย  (1970) จํากัด 14. สํานักงานประปากาญจนดิษฐ

15. เซเวน สาขาวัดโพธิ์ 16. เซเวน สาขาหนาเมือง

17. หางทองธีรภัทร 18. เซเวน สาขาหินตาหินยาย

19. ที่ทําการไปรษณียเคียนซา 20. บริษัทเจษฎาภัณฑ  จํากัด

21. หจก.  ไชยาคอมเทค 22. ราน SP Computer & Electronic

23. ECC (Thailand)  สาขาสุราษฎรธานี 24. แมงมุมศูนยโยงใยไฮคลาส สาขา สฎ.



25. บริษัทบานดอนปยะกลการ  สาขาชนเกษม 32 26. บริษัทสิริสินเทรดดิ้ง จํากัด

27. เซเวน สาขาชนเกษม 28. เซเวน สาขาแสงเพชร

29. เซเวน สาขาดอนนก 13 30. เซเวน สาขาโฉลกรัฐ

31. บริษัททักษิณยางยนต  จํากัด 32. บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด

33. บริษัทจีอี แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 34. หจก. อินเตอรเทค อิควิปเมนท

35. บริษัท S.T.D.K.  จํากัด 36. เอ็ม.ที.เซฟต้ีกลาส

37. เซเวน สาขา ปตท. บางใหญ 38. เซเวน สาขาพอขุนทะเล

39. เซเวน สาขาบานนา 40. เซเวน สาขาผาหลวง

41. รานกอบชัยวัสดุภัณฑ 42. บานสอง ซูซูกิ

43. บริษัทโตโยตาสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ 44. บริษัทสุราษฎรไทพัฒน จํากัด

45. เซเวน สาขาในลึก (ซอยปทุมพร) 46. บริษัทฮอนดา (สสุ) จํากัด

47. รานมิสชา 48. บริษัทสยามนิสสันสุราษฎรธานี จํากัด

49. บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาบานตาขุน 50. บริษัททัวรเทคแคร จํากัด

51. บริษัทสยามพีพี ที ออโตเมชั่น  จํากัด 52. ราน Friend’s Computer

53. บริษัทบรรจงทรัพยสุราษฎรธานี จํากัด 54. True move South Region

55. บริษัทเอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด 56. หจก.  ผาทองเทรดดิ้ง

57. แผนกวิจิตรศิลป  วอศ.สฎ. 58. เซเวน สาขาอาชีวะฯ

59. บริษัทซีพี เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 60. รานบุษกรไดเร็คเซลล (MTI)

61. บริษัทแพเซงสุราษฎรธานี จํากัด 62. บจก. ฟวเจอรช็อป แอนด คอมมูนิเคชั่น

63. รานลัลนลลิต บิวตี้แคร 64. เซเวน สาขาแมน้ํา  2

65. เซเวน สาขาแมน้ํา  3 66. บริษัท  L.T.RUBBER Co., LTD

67. เซเวน สาขาทองศาลา  1 68. เซเวน สาขาทองศาลา  2

69. เซเวน สาขาบานใต 70. หางแม็คโคร

71. บริษทัผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จํากัด 72. น้ําดื่มรวยไพศาล

73. บริษัทเพียรประดิษฐรับเบอร  จํากัด 74. บริษัทเปาโลยานยนต  จํากัด

75. ที่ทําการไปรษณียบานนาสาร 76. โรงแรมสมุยเพนนินซูลา รีสอรท แอนด สปา



77.  โรงแรมโนราห บีช รีสอรท แอนด สปา 78. โรงแรมสันติบุรี รีสอรท

79.  โรงแรมศาลาสมุย บีช รีสอรท แอนด สปา 80. โรงแรมเนเชอรัลวิงเฮลทสปา แอนด รีสอรท

81.  โรงแรมบานานา แฟน ซี รีสอรท 82. โรงแรมเดอะแฟรเฮาส บีช รีสอรท

83.  โรงแรมจันทรดารา รีสอรท แอนด สปา 84. โรงแรมลากูนา บีช รีสอรท

85.  โรงแรมสยามธานี 86. โรงแรมเอส.อาร.

87.  โรงแรมบรรจงบุรี 88. โรงแรมนิภา การเดนท

89.  โรงแรมบอผุด รีสอรท แอนด สปา 90. โรงแรมอโลฮา รีสอรท

91.  โรงแรมบีชคอมเบอร 92. โรงแรมพินนาเคิล รีสอรท

93.  โรงแรมซีบรีซบังกะโล 94. โรงแรมอิมเพียนา รีสอรท สมุย

95.  โรงแรมอิมพีเรียลเรือและบาน 96. โรงแรมพะงันบุรี รีสอรท แอนด สปา

97.  โรงแรมนาคามันดา รีสอรท แอนด สปา 98. โซฟเทล โภคีธรา กระบี่ รีสอรท แอนด  สปา

99.  โรงแรมรอยเกาะ 100. เนเชอรัล วิง เฮลท สปา แอนด รีสอรท

101. โรงแรมบานแหลมทรายบีช รีสอรท แอนด สปา 102. โรงแรมอิมพีเรียล สมุย

103. บีบี เฉวง บีช รีสอรท 104. โรงแรมตาป  (ครัวตาป)

105. รานแมผ้ึง 106. โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

107. รานอาหารหาดพุมดวง 108. ลัคก้ีภัตตาคาร

109. โรงงานน้ําพริกปาสุ 110. สวนอาหารปอปอาย  สาขา 2

111. รานติ๋มดอกไม 112. รานเกรส & กรอย เวดดิ้ง

113. รานลัดดาฟลาวเวอร 114. รานจรรยาดอกไมสด

115. รานวลัยศักดิ์ 116. แผนกวิชาคหกรรม วอศ.สฎ.

117. โรงแรมตาป 118. รานศรีโสภณแฮร

119. รานซูโมซัง 120. โรงแรมวังใต

121. รานอาหารครัวหมากแฝด 122. แผนกผาและเครื่องแตงกาย  วอศ.สฎ.

123. บมจ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สฎ. 124. บริษัทท็อปส มารเก็ตเพลส จํากัด (สมุย)

125.  สหการ วอศ.สฎ. 126.  โครงการขายตรง วอศ.สฎ.

127. ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพลายไทย วอศ.สฎ. 128. รานตาปสปอรต  เซ็นเตอร



129. บจก.หางสหไทยดีพารทเมนทสโตร (1987) 130. บริษัทแปซิฟคแพลน จํากัด

131. รานพี  เอส โฟน 132. รานสุทธิยานยนต

133. เซเวนสาขาตลาดโตรุงพุนพิน 134. เซเวนสาขาตลาดกอบกาญจน

135. เซเวนสาขาดอนนก 136. เซเวนสาขาแสงเพชร

137. เซเวนปตท. บางใหญ 138. เซเวนสาขาบานนาเดิม

139. เซเวนสาขาบานนาสาร 140. เซเวนสาขาเวียงสระ

141. เซเวนสาขาละไมซอย 1 142. เซเวนสาขาบานเฉวง

143. เซเวนสาขาบานเฉวง  3 144. เซเวนสาขาตลิ่งงาม

145. เซเวนสาขาบานใน 146. เซเวนสาขาดอนสัก

147. ศูนยเทเลวิช สาขาสิชล 148. โรงแรมอิมพีเรียล  สมุย

149. โรงแรมแหลมทราย 150. เวิลด  รีสอรท

151. Le  Paradis  Resort  & Spa 152. โรงแรมสมุยเฟรสเฮาส

153. โรงแรมบานหินทราย 154. โรงแรมกานดาบุรี รีสอรท แอนด สปา

155. โรงแรมยูโทเปย 156. โรงแรมเมืองกุเรปน

157. โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอรท 158. The  Island  resort  and  spa

159. โรงแรมลารกูนา ฮอลิเดย คลับ 160. โรงแรมภูเก็ต โคซี บรีซ

161. โรงแรมบี เจ 162. โรงแรมไดมอนด พลาซา

163. บริษัทสเวนเซนส (ไทย) จํากัด สุราษฎรธานี 164. แผนกออกแบบพาณิชยศิลป วอศ.สฎ.

165. บริษัทอารตครีเอท คอมมูนิเคชั่น จํากัด 166. Sabai  Properties  Co., Ltd.

167. โลตัส สาขาเกาะสมุย 168. รานโจก & แจก

169. โรงเรียนสุราษฎรศิลปไท 170. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11

171. หจก. กรีน คอมพิวกราฟก 172. เตชินท กรุป

173. ติ๊กโปรโมชั่น 174. รานสัญลักษณ  สตูดิโอ

175. หจก. เชคสเปยร เวดดิ้ง สตูดิโอ 176. รานพ.ีเอส. กราฟฟก

177. รานเบิรดคัลเลอรแลป 178. โรงเรียนอนุบาลหนูนอย

179. รานที พี ซีร็อกซ 180. รานที พี ซีร็อกซ  สาขา  ๒



181. รานอักษรศิลป 182. สุพจนการพิมพ

183. AP พริ้นติ้ง แอนด งานกราฟก 184. ราน  47  โฆษณา

185. หจก. เค.ที.กราฟฟคการพิมพและบรรจุภัณฑ 186. โรงพิมพสิทธิประเสริฐพริ้นติ้ง

187. รานโชคศิลป 188. รานตั๊กดีไซน แอนด อารต

189. รานสติ๊กเกอรเอ็กเพรส 190. FAMILY ART & STUDIO

191. โชติ แกลอรี่ ชอป 192. นภาพร อารต แกลอรี่

193. FREEDOM  ART  GALLERY 194. NOYNA  AND  NONG  GALLERY

195. ART  MAN 196. ราน อ. โฆษณา

197. รานสมาย คลับ 198. โรงภาพยนตรโอเด้ียน



อาคารสถานที่

ฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของ
วิทยาลัยติดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคา
บริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา 
และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซึ่งตั้งอยูริมถนนฝงตรงขาม
กับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขางของ
วิทยาลัยเปนที่เอกชน  บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และยังมีพ้ืนที่บางสวน
เปนพื้นที่สีเขียว มีตนไมรมรื่นแนวดานหลังของวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ตั้งอยูที่  456/3  ถนนตลาดใหม   ตําบลตลาด  
อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธานี  84000  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  7  ไร   1 งาน   80.3  ตารางวา

แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไปกรุงเทพ
วัดไตรธรรมาราม

วัดธรรมบูชา
ี

ร.ร.สุราษฎรพิทยา
 ธ.กสิกรไทย
ถนนตลาดใหม
วอศ.สุราษฎรธาน
ร.พ.ทักษิณ
 ร.ร.เทพมิตรศึกษา
วัดโพธิ์นิมิต
ชุมชน ต.ตลาด
ไปนครศรีธรรมราช
ไปทาเรือเกาะสมุย
ไปศาลากลางจังหวัด



แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

1.   อาคารคณะว

3.   อาคารคณะว

5.   อาคารคณะว

7.   อาคารรวมใจ

9.   บานพักครูแฝ

11. เสาธง

13. ปอมยาม

7

10

10

                 5

4 ว ลน



12
สนาม
อลเลยบอ
ท่ีเอกช
เน้ือที่  7  ไร 

ิชาบริหารธุรกิจ  3  ช้ัน

ิชาพื้นฐาน  4  ช้ัน

ิชาคหกรรมศาสตร  5  

ด  2  ช้ัน

3

6

13
ถนนตลาดใหม
14
 1  งาน  80.3 ตารางวา

2.   อาคารคณะวิชาศิลปกรรม  2  ช้ัน

4.   อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ  4  ช้ัน

ช้ัน 6.   หองน้ํา-หองสวม

8.   แฟลตพักอาศัย  4  ช้ัน

10. บานพักคนงาน-ภารโรง

12. พระพุทธรูป

14. เรือนเพาะชํา

สนามบาสเกตบอล

1

2 8

9

9

9

15



 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ที่ รายการ จาํนวน 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



ภาพประกอบอาคารเรียนภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

อาคาร 1  บริหารธุรกิจ อาคาร 2  ศิลปกรรม

อาคาร 3  อํานวยการ/พื้นฐาน อาคาร 4 บริหารธุรกิจ/โรงอาหาร

อาคาร 5  คหกรรมศาสตร



เกียรติประวัติและผลงานดีเดน

 เกียรติประวัติที่วิทยาลัยไดรับ ประจาํป 2549

โรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ไดรับการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารระดับ “ดี” ของกรมอนามัย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2549

ไดรับประกาศเกียรติคุณ เปนองคกรสนับสนุน
การบริจาคโลหิตอยางสม่ําเสมอ ตลอดป 2549
จากสภากาชาดไทย เหลากาชาดจังหวัดสุราษฎรธานี

ใหการสนับสนุนกิจกรรม งาน มอ.วิชาการ
ประจําป 2549  ระหวางวันที่ 21 – 26
สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  เขตการศึกษาสรุาษฎรธานี
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี



ใหการสนับสนุนการแขงขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 23
“ศรีสุราษฎรเกมส” ระหวางวันที่  1 – 9 พฤศจิกายน  2549  จากจังหวัดสุราษฎรธานี

ใหการสนับสนุนการแขงขันวาดภาพและ
เขียนเรื่องส้ัน โครงการศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย100ปชาตกาล ทานพุทธทาสภิกขุ
ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุราษฎรธานี

ใหการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล
และเมืองพัทยา รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ครั้งที่ 24 “ไกขาวเกมส” ระหวางวันที่  18 – 25
มกราคม 2550 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง



ใหการสนับสนุนการเขารวมบริจาคโลหิตใน
โครงการ “9 เดือน 99 ลานหยดรวมใจ
ถวายในหลวง” เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน
ถึง 31 ธันวาคม 2549 จากเหลากาชาด
จังหวัดสุราษฎรธานี

ใหการสนับสนุนวิทยากรในการรวมจัดนิทรรศการ
แนะแนวสูอาชีพงาน “นิทรรศการวิชาการโรงเรียน
เมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2549” ระหวาง
วันที่  8 – 9 กุมภาพันธ 2550  ณ  โรงเรียน
เมืองสุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

ใหการสนับสนุนการสาธิตผลิตภัณฑของ     
นักศึกษา ในงานวันอนุรักษมรดกไทย 
จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2550 เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2550 จากจังหวัด         
สุราษฎรธานี    รวมกับองคการบริหารสวน
จั งหวัดสุ ร าษฎร ธานี  และ สํานักงาน      
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี



ผลงานดีเดนที่ครู และนักเรียน นักศึกษาไดรับ ประจาํป 2549

โครงการ “ไขครบรส อาหารจานดวนเพื่อสุขภาพ”
ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากผลงาน
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2549” 
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2550 ซึ่งเปนผลผลิตของครูและนักศึกษา
ระดับ ปวส. แผนกวิชาการตลาด

รางวัลรองชนะเลิศ  จากการประกวดแผนธุรกิจ
โครงการเพชรน้ํางามอาชีวศึกษา รุนที่ 2 ในนาม
โครงการอาหารวางเพื่อสุขภาพ“ไสกรอก Healthy Grills”
ซึ่งเปนโครงการของ นางสาวอุมาพร ศรีคิรินทร
นักศึกษาระดับ ปวส.แผนกวิชาการตลาด

นางสาวอรพรรณ อินทชาติ นักศึกษาระดับปวส. แผนกวิชา
การตลาด ไดรับรางวัลสมาชิกดีเดน (โครงการไขครบรส 
อาหารจานดวนเพื่อสุขภาพ)   ในงานประชุมวิชาการองค
การวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจําป
การศึกษา 2549 ระหวางวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2549  จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



โองสวยดวยมือ
ผลผลิตของครู  และนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ที่รวมกันคิดเพิ่ม
เติมคา โดยการนําเศษผากระสอบ และเศษ
ผาตาง ๆ ที่เหลือใช มาตกแตงโองดินเผาให
มีคุณคา สามารถใชเปนแจกันดอกไมได
อยางสวยงาม

ดอกไมประดิษฐจากผาพื้นเมือง
ผลผลิตจากการคิดประยุกตของครู และนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  ที่นําผาพ้ืนเมืองที่มีอยูในทองถ่ิน
มาประดิษฐเปนดอกไมในลักษณะตาง ๆ ที่โดดเดนดวยสีสัน
ของเนื้อผา แลวนํามาจัดลงในแจกันอยาง“โองสวยดวยมือ”
ก็ชวยเพิ่มความงดงามอีกย่ิงนัก

กลองกระดาษทิชชูจากผาบาติก
ผลผลิตจากการประดิษฐของครู และนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  ที่นําผาบาติกของทองถ่ิน
มาตกแตงกลองกระดาษทิชชูไดอยางสวยงาม และ
เพ่ิมมูลคา เหมาะสําหรับเปนของฝากและของที่ระลึก



เสื้อเชิ้ตจากผาปาเตะ
ผลผลิตของครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกผาและเครื่องแตงกาย
ที่ประยุกตใชผาปาเตะของภาคใต นํามาตัดเย็บเปนเสื้อเช้ิตบุรุษ

เหมาะสําหรับสวมใสไปรวมงานพิธีตาง ๆ ได

ชุดราตรีเด็ก
ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกผา
และเคร่ืองแตงกาย ประยุกตการตัดเย็บ
เส้ือผาสําเร็จรูปใหทันสมัยขึ้น เพ่ือตอบ
สนองความตองการของตลาด

ผามานสวยดวยมือ
ผลผลิตจากการตัดเย็บของครู และนักเรียน
นักศึกษา แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ ในการดําเนิน
ธุรกิจไดเปนอยางดี



 ลูกแปงขาวหมากสมุนไพร
เปนการคิดคนการผลิตอาหารหมักพ้ืนบาน
ใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ เพ่ือพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ินไปสูการจัดจําหนายได
ซึ่งเปนผลผลิตของครู และนักเรียน นักศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร

ผงปรุงรสแกงเลียง
ผลผลิตจากการคิดคนของครู และนักเรียน
นักศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ที่ใชความรู
ทางวิชาการมาประยุกตเพ่ือพัฒนาสูตรของ
ภูมิปญญาพื้นบาน ใหเปนผงปรุงรสประเภท
แกงเลียง อาหารเพื่อสุขภาพอีกทางเลือกหนึ่ง

ผลิตภณัฑทุกช้ิน ครู และนักเรียน นักศึกษา นําไปจัดแสดงสาธิตในเขตชุมชนใกลเคียง       
ตามโครงการตาง ๆ อาทิเชน โครงการฝกอบรมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ ) โครงการเทียบเทา
ผลผลิต (Flag Ship) กิจกรรมอาชีวะเพื่อแกปญหาความยากจน ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายของรัฐบาล และไดเขารวมประกวดแขงขันในงาน
ตาง ๆ ทั้งระดับภาค และระดับชาติ



ผลงานทางดานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
  รางวัลระดับเหรียญทองแดง “โครงการไขครบรส อาหารจานดวนเพื่อสุขภาพ” จากการ
คัดเลือกหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550    
โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ซึ่งเปนผลงานของครู และนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  
ไดแก

นางฉวีวรรณ  จันทรชิต ครูที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวอรพรรณ  อินทชาติ นางสาวตรีจณา  สุทธิ
นางสาวธิดารัตน  โชติกุล นางสาวสุกัญญา  เปยนขุนทด

 รางวัลระดับเหรียญทอง  จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ เร่ือง
“การเปรียบเทียบคุณภาพของขาวหมากที่ใชลูกแปงขาวหมากสมุนไพรกับลูกแปงขาวหมาก
ไชยา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี และไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขารวม
ประกวด  ณ  ไบแทคบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549  ไดแก

นายณัฐปพล  ชูเสนห
นางสาวจงรักษ  ฟกวงษา นางสาวจีรารัตน  ไพฑูรย
นางสาววรารัตน  ลัดดากุล นางสาวสุธามาศ  แกวงาม

ผลงานทางดานวิชาการ
การแขงขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงาน 100 ปชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ระหวางวันที่ 29

พฤษภาคม 2549 – 2 มิถุนายน 2549 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ สุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
♦ การประกวดภาพถายหัวขอ “ธรรมะจากอาจารยพุทธทาสผานเลนส”  คือ

นายลาภ  อําไพรัตน
♦ การประกวดละครธรรมะ  คือ  นายภรภัทร  อินเมือง นายภคนันท  คุระแกว
♦ นางสาวจุฑามาศ  ควนขัน   นางสาวกัลยา  อินทวงศ   นางสาววราภรณ  แสงมณี
♦ นางสาวสุภัสสร  จินดา   นางสาวนิรมล  ผอมกลัด   และนางสาวกุลธิดา  สุธรรม

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันบรรยายธรรมะ เร่ือง “ศีลธรรมของเยาวชน
คือสันติภาพโลก” คือ  นางสาวทิพยสุณี  เทพทวี

  รางวัลชมเชย  ไดแก
♦ การแขงขันบรรยายธรรมะ เร่ือง “ศีลธรรมของเยาวชน คือสันติภาพโลก” คือ

นางสาวดาริกา  บุญมี
♦ การแขงขันแตงกลอนสด  คือ  นายอภิสิทธิ์  บุญคง และ นางสาวกุลธิดา  สุธรรม



การแขงขันทางวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู กวีเอกของโลก ประจําป 2549  วันที่  22
มิถุนายน  2549  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลดังนี้

2.1 การแขงขันอานทํานองเสนาะ  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ นางสาวเกตุวดี  สุขใหม และ นางสาวฉัตรพิรุณ  พ่ึงเกตุ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวโสรยา  จิตกุย และ นางสาวดวงใจ  สุขแสง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจุรีรัตน สุขเกษมและนางสาวศุภลักษณ  เทพบดี

2.2 การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ        นางสาวจิตตวัฒนา  ปมะสาร  นางสาวชนกนาถ  วิชิตแยม
นางสาวศรารัตน  เพชรมาก  และ นางสาวสาลินี  สมบัติแกว

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นางสาวพรรณนิดา  เพ็งบุญ  นางสาวจิรภัทร  ย้ิมยอง
นางสาวจิราภรณ  พรหมกําหนด และ นางสาวจิราภรณ  ดําจูด

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นางสาวสุรดา  สุขัมศรี  นางสาวศิริพร  ล้ิมสุวรรณ
นางสาวยุพาภรณ  กามณี และ นางสาวจริยาภรณ  ไขทองแกว

2.3 การแขงขันแตงกลอนสด  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ        นายอภิสิทธิ์  บุญคง  นางสาวจันทรา  มากแกว
นางสาวมติยา  ไชยยศ และ นางสาวจุฑามาศ  อินทรโชติ

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวกัญญาณี  เอ่ียมสกุล  นางสาวนฤมล  สุพรรณคํา
นางสาววิลันดา  แมนวงศ และ นางสาวเมยวดี  เพ็งเอียด

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายนพเดช  นามบุตร  นางสาวพรชนก  นามโภชน
นางสาวศิรินทรทิพย  หันชอ และ นางสาวสุดาวดี  จํารัสฉาย

การประกวดการใชภาษาไทยในโครงการ “เรารักษภาษา พัฒนาชาติไทย” เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ วันที่  29  กรกฎาคม  2549  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี  ไดรับรางวัลดังนี้

3.1 การแขงขันแตงกลอนสด หัวขอ“เรารักในหลวง” ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ       นางสาวอรพรรณ  อินทชาต ิ และ นางสาวตรีจณา  สุทธิ
  รางวัลรองชนะเลิศ  นางสาวศิรินทรทิพย หันชอ และ นางสาวสุภาวดี  จํารัสฉาย

3.2 การแขงขันคัดลายมือ  ไดแก
 ระดับ ปวช.

  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวชลธิชา  งอสุนทรกุล
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุพัตรา  มณู
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวยุพาภรณ  กามณี



ระดับ ปวส.
  รางวัลชนะเลิศ  นางสาววรรณพร  หวังศิริเวศย
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทัศสุวรรณ  สุดสง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุภาวรรณ  แกนพรหม

ระดับบุคคลทั่วไป
  รางวัลชนะเลิศ  นางปญจวรรณ  ออนหวาน
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศรัณยา  นิลย่ิงดี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศิริพร  ปานเจริญ

การแขงขันประกวดรอยแกว รอยกรอง ในหัวขอ “พระคุณแม”  เนื่องในวันแมแหงชาติ 
12 สิงหาคม 2549  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลดังนี้

ประเภทเรียงความ  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวรจเรข  เกตุสิริ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววันเพ็ญ  พรหมชัน
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชไมพร  สุขศิลป
  รางวัลรองชมเชย นางสาวเพ็ญแข  ชัยสะอาด

ประเภทกลอนสุภาพ  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวมติยา  ไชยยศ  และ นายโกวิทย  ศรีสวาง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ขวัญใจ เพ็ชรเกตุ และ น.ส.สุพรรณี หอมหวน
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวตรีจณา  สุทธิ

การประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่4 ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  
2549  ณ  อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา ไดรับ
รางวัลดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ นายศศิเอก  โพชาธา
  รางวัลดีเดน นางสาวประภัสสร  สุขนุย

งานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 
2549 ระหวางวันที่ 21–23 พฤศจิกายน 2549  ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีว
ศึกษาภาคใต  อ.เมือง  จ.สงขลา   ไดรับรางวัลดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ
การแขงขันทักษะคอมพิวเตอร  คือ นายศิริพงศ  ขุนสูงเนิน   และ นายสุรพงษ  เรืองศรี

  รางวัลสมาชิกดีเดน  โครงการภายใตการนิเทศ (ไขครบรส อาหารจานดวนเพ่ือสุขภาพ)
คือ นางสาวอรพรรณ  อินทชาติ



การแขงขันจําหนายเคก คุกก้ี ปใหม 2550  ในงานสัปดาหของขวัญปใหม”50  ระหวาง
วันที่  25 – 30  ธันวาคม  2549  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับรางวัล
ดังนี้

7.1 ประเภทบุคคล  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ นางสาววัชรี  เพชรนอย
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรรณนิดา  เพ็งบุญ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมัตติกา  ขําคม
  รางวัลชมเชย  นางสาวปรียาภรณ  เกิดเพชร  นางสาวสุภาพร  กวั้งซวน

และ นางสาววิลาวัลย  คมจิตร
7.2 ประเภทบุคลากรและเจาหนาที่  ไดแก

  รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิตติมา  พลเยี่ยม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ
  รางวัลชมเชย  นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา

7.3 ประเภททีม  ไดแก
  รางวัลชนะเลิศ   คือ  นางสาวฐิติมา  ศรีทองกุล   นางสาวพัชรินทร  เอ่ียมศรีปกร
นางสาวรัชฎาพร  ยกเจริญ  นางสาวอัจฉริยา แกวเพาะ  นายสุทธิพงศ เพ็งกลางเดือน

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ   นายธวัชชัย  ลายพัฒน   นางสาวพวงผกา  ถาวร
นางสาวเกศวดี  ดางเกษี   นางสาวศศิประภา  หนูยัง  นางสาวธิดารัตน  สุบรรณวิทย

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คือ นางสาวจิรวรรณ จันทพันธ นางสาวพรพิมล มุมทอง
นางสาวณัฐกานต  ชัยเจริญ  นางสาวเพชรลัดดา  แกวทุง นางสาวธารารัตน  แยมแสง

นางสาววิลาสิณี  เพชรรัตน ไดรับรางวัลที่ 3  (สาขาทัศนศิลป) จากการประกวดผลงาน
ทางศิลปะศิลปนรุนเยาว จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2549  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน
2549  ณ  โรงแรมวังใต  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี

นางสาวรุงอรุณ  หาดเพชร ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนคนพันธอา ระดับภาค  เขารวม
โครงการ “สรางสรรคคนพันธอาป 2” ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550

ผลงานทางดานดนตรี  กีฬา  และศิลปวัฒนธรรม
1. งานประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 

2549 ระหวางวันที่ 21–23 พฤศจิกายน 2549  ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต  อ.เมือง  จ.สงขลา   ไดรับรางวัลดังนี้



 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากล(ชาย/หญิง)
ไดแก  นายภาคภูมิ  จําเนียร  และ  นางสาวณัฐวรรณ  ย้ิมปลื้ม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงหญิง
ไดแก  นางสาวปานทิพย  อินทรจันทร

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย
ไดแก  นายวิทวัส  คงคชวรรณ

2. นางสาวปานทิพย  อินทรจันทร  ไดรับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทหญิง) ขับรองเพลงไทย
ลูกทุงชวงชั้นที่ 4 ในงานนิทรรศการและการแขงขันทักษะวิชาการในวาระ “รอยใจ  100 ป
โรงเรียนสุราษฎรธานี”  ระหวางวันที่  19 – 21  กรกฎาคม  2549

3. การแขงขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี กีฬาเทิดไทมหาราชินี
12 สิงหาคม 2549  ระหวางวันที่  3 – 6  กรกฎาคม  2549  ณ  สวนสาธารณะเกาะลําพู  
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลดังนี้

ถวยรางวัลชนะเลิศ  ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง  ไดแก
น.ส.ศิริรัตน  เหมือนแกว น.ส.กาญจนา  เวชยม น.ส.วิลาสินี  วิเชียรครุฑ
น.ส.ธิดารัตน  โชติกุล น.ส.ววรรวิสา  สัญู น.ส.จินตนา  ศาสตรเจริญ
น.ส.ธาราทิพย  เย็นแดง น.ส.เสาวลักษณ  ลาโพ น.ส.รัตนากรต  มนนามอญ
น.ส.รัตติยาภรณ  ศรีแสง น.ส.ฉวีวรรณ  จิตราม น.ส.อาภัสรา  สิริวรจรรยาดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย  ไดแก
นายรวิรัฐ  วิชัยกุล นายสุธน  เมืองเกิด นายวันปยะ  ชูชมกลิ่น
นายสุริยา  มีธรรม นายเอกพล  ชุมทอง นายเชิดพงษ  พงษพานิช
นายพิษณุศักดิ์ ศรีใย นายเอกรัฐ  มะอนันต นายชาญวิทย  ชวยมาก
นายชัยวัฒน  คงคลาย นายสาธิต  ปรีชา



ที่ปรึกษา
ดร.รอยพิมพใจ  เพชรกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางจิราวรรณ    นวลรอด รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ

ผูจัดทาํ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล หัวหนางานแผนงบประมาณและขอมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ ภูทอง เจาหนาที่งานขอมูลสารสนเทศ

นางจารุวรรณ  อมรกุล คณะทํางานขอมูลสารสนเทศ

นางสุภาภรณ  ราชจินดา เจาหนาที่ปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ

นางสาววารุณี  ดรชัย เจาหนาที่ธุรการ

นางสาวศรัณยา  นิลย่ิงดี เจาหนาที่เอกสารการพิมพ
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	บจก.ท่าฉางรับเบอร์
	โทรศัพท์ 077-277777
	บจก.พงษ์พันธกิจ
	บจก.ธีรวุฒิธุรกิจการบัญชีฯ
	บจก.มั่นคงธนา
	สัญลักษณ์สตูดิโอ
	ร้านตาปี ซีฟู้ด
	บจก.ชัวร์เท็กซ์
	โทรศัพท์ 077-277400
	บจก.ซันพาราเทค
	สุราษฎร์ ณัฐฐา โฟนการ์ด
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	บจก.เพอร์ฟอแม๊ก เทรดดิ้ง
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	หจก.วิวัฒน์มอเตอร์
	โรงงานซีอิ๋วตงฮั้ว


	แผนที่สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
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	มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ในลักษณะต่าง ๆ ที่โดดเด่นด้วยสีสัน
	ของเนื้อผ้า แล้วนำมาจัดลงในแจกันอย่าง“โอ่งสวยด้วยมือ”
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	เหมาะสำหรับสวมใส่ไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ ได้
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