
 
 

สารสนเทศเพือ่การบริหาร  ปการศกึษา สารสนเทศเพือ่การบริหาร  ปการศกึษา สารสนเทศเพือ่การบริหาร  ปการศกึษา 255125512551   

วิทยาลยัอาชีวิทยาลยัอาชีวิทยาลยัอาชีวศึกษาสรุาษฎรธานีวศึกษาสรุาษฎรธานีวศึกษาสรุาษฎรธานี   
 

 
งานขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมืองานขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมืองานขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ   

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ   



  

คํานํา 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2551 นี้ งานขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําข้ึนโดยรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ไดแก ขอมูลทั่วไป , ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ขอมูลนักเรียน นกัศึกษา ขอมูลบุคลากร , 
ขอมูลงบประมาณและการเงิน , ขอมูลครุภัณฑ , ขอมูลตลาดแรงงาน , ขอมูลอาคารสถานที่ และ
เกียรติประวัติและผลงานดีเดน  ซ่ึงมีความสําคัญและมีประโยชนที่จะนําไปประกอบการบริหารการ
จัดการทําแผนพัฒนาดานตาง ๆ ของสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 

ณ โอกาสนี้ ขอขอบคณุผูเก่ียวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลนํามาจัดทํา
เอกสารฉบับนี้ หากทานมีขอเสนอแนะขอไดโปรดแจงใหงานขอมูลสารสนเทศทราบดวย            
จักเปนพระคุณย่ิง 

 

 
งานขอมูลสารสนเทศ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

20  สิงหาคม  2551 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

สารบัญ 
   หนา 
คํานํา 

ขอมูลทั่วไป  1 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  1 

 ปรัชญาการอาชีวศึกษา  ปรัชญาสถานศึกษา  2  

 ประวัติสถานศกึษา  3 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  4 

 ผูบริหารสถานศึกษา  7  

 โครงสรางการบริหารสถานศกึษา  8  

 รายนามผูบรหิารสถานศึกษา  9 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 10 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 11 

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 12 

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  ปการศึกษา  2551 12 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 15 

 จํานวนผูสมัครและรับไว  ปการศึกษา  2551 15 

 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียนและหองเรียน 20 

 จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550 23 

 จํานวนคร ูตอ นักเรียน นักศึกษา ในปการศึกษา 2551 25 

 การมีงานทําของนักเรียน นกัศึกษา รุนปการศึกษา 2549 (ภายใน 1 ป) 25 

ขอมูลบคุลากร              26 

 จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2551 จําแนกตามประเภท 26 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 27 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทวิชา 28 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ 29 

 รายละเอียดคุณวุฒิบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2551 30 

 

 

 



  

  หนา 

ขอมูลงบประมาณ 36  

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2551 จําแนกตามแผนงาน 36 

 งบประมาณวัสดุฝกท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2551  37 

 จําแนกตามประเภทวิชา 
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2551 จําแนกตามรายจาย 38 

ขอมูลครุภัณฑ           39 

 ครุภัณฑที่จัดซ้ือ/จัดหา ในปงบประมาณ 2550 39 

 ครุภัณฑที่จัดซ้ือ/จัดหา ในปงบประมาณ 2551 41 

ขอมูลตลาดแรงงาน          42 

 สถานประกอบการที่มีตําแหนงงานวางในจังหวัดสุราษฎรธาน ี 42 

 ประจาํปการศึกษา 2551 

 สถานประกอบการที่มีตําแหนงงานวางในตางจังหวัด ประจาํปการศึกษา 2551 44 

 สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2551 45 

ขอมูลอาคารสถานที่          51 

 สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี 51 

 แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 52 

 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี 53 

 ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 54 

เกียรติประวัตแิละผลงานดเีดน         55 

 เกียรติประวัติที่วิทยาลัยไดรับ ประจําป 2550 55 

 ผลงานดีเดนของครู และนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2550 58 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญแผนภูมิ 
  หนา 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว ระดับ ปวช. 19 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว ระดับ ปวส. 19 

แผนภูมิสรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2551 22 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
“มุงเนนคุณธรรม   นอมนําวิชา   จัดการอาชีวศึกษา   พัฒนาทองถิ่น” 

 
 
 
 

พันธกิจ 

 

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

2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งใน 

 ระดับทองถิ่น และระดับชาติ 
3.  พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน 

 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 



  

 
 

 
“รูจริง     ทําได     เขาใจชีวิต” 

 
 
 

 

 “วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มวีินัย” 

วิชาดี  การหม่ันศึกษาหาความรูทางวิชาการท้ังในหองเรียน หองสมุด จากครู 
อาจารยนอกสถานศึกษา  และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขา 
วิชาท่ีเลือกเรียน และความรูที่เก่ียวของในการประกอบอาชีพและแหลง 
วิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพท่ีเลือกเรียนและความรูที่ 
เก่ียวของในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต 

มีทักษะ  การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพท่ีเลือกเรียนจนสามารถประกอบ 
อาชีพไดและหม่ันศึกษาฝกฝนหาความชํานาญในวชิาอ่ืนๆ ที่จําเปนใน 
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 

ใฝธรรมะ การศึกษาใหเขาใจและการนาํหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนาํไปใชในการ 
ดํารงชีวิตและการอยูรวมกันอยางปกติสุข 

สามัคค ี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสราง 
ชื่อเสียงมาสูสถานศึกษาอันเปนที่รักย่ิง 

มีวินัย  การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตาม 
ระเบียบของสถานศึกษารูบทบาทและหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา 
ประพฤติปฏบิตัิตนในฐานะสมาชิกท่ีดีในสังคม 

 
 

ปรัชญาการอาชวีศึกษา 

ปรัชญาสถานศึกษา 



  

 
 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเส้ือผาสุราษฎรธานี” โดย

การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือ
วันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน)    
โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

ครูแผว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร 1 งาน 
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น และยายมาเรียน
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเส้ือผาจนถึง พ.ศ.2491 
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรีเรยีน  
2 ป และเปล่ียนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี” 

พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซ้ือท่ีดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 
เปล่ียนชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1        
และวิทยาเขต 2” 

1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี”  
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร  1 งาน  80.3 ตารางวา 

ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี     

ตั้งอยูที่  456/3  ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  รหัสไปรษณีย 84000  

โทรศัพท 0-7728-2001, 0-7728-4499  โทรสาร 0-7727-2631  

เว็บไซต 0www.svc.ac.th   อีเมล : svcsurat@yahoo.co.th 

 
 
 
 
 
 

ประวัติสถานศึกษา 



  

 
 

 
พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญงิที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาชีพ 
พ.ศ.2491 เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี 

พ.ศ.2494 เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.2502 เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง 

พ.ศ.2504 เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สายอาชีพ 

พ.ศ.2506 โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ 
จากองคการยูนิเซฟ  รุนที่ 2  มีการปรับปรงุหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพ   
แผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร และ
ศิลปหัตถกรรม เวลาเรียน 3 ป 

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรงุใหมชั้น ม.ศ.4 

พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4,  ม.ศ.5,  ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกชั้นเปนรุนแรก 

พ.ศ.2516 เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและ
โภชนาการ และคหกรรมศาสตรทั่วไป 

พ.ศ.2519 เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 
พ.ศ.2520 เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และ     

คหกรรมศาสตรทั่วไป และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
พ.ศ.2524 เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 
พ.ศ.2525 เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ.2526 เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต 
พ.ศ.2527 เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบญัช ี
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนคิ (ปวท.) 
แผนกการบญัช ี  โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5,6 
จากโรงเรียนสามัญ 

พ.ศ.2528 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตรทั่วไป 

 
 

การจัดการของสถานศึกษา 



  

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

พ.ศ.2532 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนคิ (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และ
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 

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 การบัญช ี(ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน) 
พ.ศ.2538 ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 
 ระดับ ปวช. มีสาขาวิชาและกลุมวิชาเพิ่มจากที่มีอยูเดิม คือ 
 

ระบบปกติ 

สาขาวิชาพณชิยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กลุมวิชาธุรกิจทองเท่ียว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุมวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป กลุมวิชาวิจิตรศิลป 

 
ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาพณชิยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กลุมวิชาธุรกิจโรงแรม 

 
ระดับ ปวส. 

เปดรับผูจบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538  สาขาการ
บัญช ีคอมพิวเตอรธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวิชาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 
2 สาขา  ไดแก  สาขาวิชาพณิชยการ  กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก  และ สาขาวิชา
หนังสือพิมพและส่ิงพิมพ กลุมวิชาธุรกิจส่ิงพิมพ 

พ.ศ.2540 ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2540 เปดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน 

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณชิยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
พ.ศ.2542 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจอาหาร และปดสอนระดับ 

ปวส. ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
พ.ศ.2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชา

ธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ 

รับจากผูสําเรจ็การศึกษาชั้น ม.6 
พ.ศ.2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภท

วิชาคหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และศิลปกรรม 



  

พ.ศ.2546 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2545   
    (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาคหกรรม พาณชิยกรรม อุตสาหกรรม 
    ทองเท่ียว และศิลปกรรม 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 
    ประเภทวชิาคหกรรม บรหิารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

พ.ศ.2548 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาพาณชิยกรรม  
    สาขางานธรุกิจคาปลีก(ท็อปซุปเปอรมารเก็ต) 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
    อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  สาขาวิชาการสปาและความงาม 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หลกัสูตรเทียบโอนความรู 
    และประสบการณ   ประเภทวิชาพาณชิยกรรม  สาขางานการเลขานกุาร  
    และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
-   เปดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทียบโอน 
    ความรูและประสบการณ    
    -  รับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา 
       การบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชา 
       การจัดการธุรกิจคาปลีก  และสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
    -  รับผูสําเร็จการศึกษาจาก ม.6  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชา 
       การบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และ 
       สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขา 
       วิชาสปาและความงาม 

พ.ศ.2549 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาพาณชิยกรรม  
    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
    บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
    ศิลปกรรม  สาขาวิชาวิจติรศิลป  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

พ.ศ.2551 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 
 



  

โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธาน ี
 
 

 

 
 
 
 

นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

     
 
 
 

  

 นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา                               นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายพัฒนาการศึกษา         รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 นางสาวสีดา  ขํากลิ่น        นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายบริหารทรพัยากร       รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายแผนงานฯ 

 



  

โครงสรางการบรหิารสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ผูอํานวยการวิทยาลัย

นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 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

นางจันทนา  ทวีชาติ 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

นางปยะพร  เข็มขาว 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

นายกําชัย  ณ พัทลุง 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป

นายธนาวุฒิ  กลาเวช 

แผนกวิชาการออกแบบ

นายพรสฤษฎ  วีแกว 

แผนกวิชาการสปาและความงาม

นางสาวสาธินี  ตออาวุธ 



  

 
 

 

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 – พ.ศ.2550 นางรอยพิมพใจ เพชรกุล ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2550 – ปจจุบัน นางวิชชาพรรณ ก่ิงวัชระพงศ ผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 

รายนามผูบริหารสถานศึกษา 



  

 
 

 
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 จุลภักด์ิ 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 

 

 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา



  

 
 

 

1.  นายธานี เทือกสุบรรณ  ประธานกรรมการ 

2.  นายเชาวพงศ ฐิติสวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 

3.  นายจตุพร วัชรานาถ กรรมการ 

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 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 



  

 
 

 
 

 หลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2551 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545  

   (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป  

 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

♠ สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

♠ สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

♠ สาขางานคหกรรมการผลิต 
 1.2  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 
  สาขาวิชาพณชิยการ 

♠ สาขางานการบญัช ี
♠ สาขางานการขาย 
♠ สาขางานการเลขานุการ 
♠ สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 
♠ สาขางานธุรกิจคาปลีก (ท็อปซุปเปอรมารเก็ต) 
♠ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

  ♠  สาขางานการโรงแรม 

  ♠  สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
 1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาศิลปกรรม 

  ♠  สาขางานวิจิตรศิลป 

  ♠  สาขางานการออกแบบ 

  ♠  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 

หลักสูตรการเรียนการสอน 



  

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป   
     รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   มีสาขาวิชาดังนี้ 

   2.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 ♠  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
 ♠  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 ♠  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

   2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  ♠  สาขาวิชาการบัญชี 

  ♠  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

  ♠  สาขาวิชาการตลาด 

   ♠  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   ♠  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

   ♠  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

   2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  ♠  สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 

   ♠  สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) 

   ♠  สาขาวิชาการสปาและความงาม 

   2.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   ♠  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  หลักสูตร 2 ป  
 รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  มีสาขาวิชาดังนี้ 

   3.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

  ♠ สาขาวิชาการบัญชี 

  ♠ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  ♠ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

   3.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  ♠ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 

   3.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  ♠ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 



  

4. หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 มีสาขาวิชาดังนี้ 

   4.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาพณชิยการ 

  ♠ สาขางานการเลขานุการ 

  ♠ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

5.  หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)  รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีสาขาวิชาดังนี้ 

   5.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
  ♠ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

   5.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  ♠ สาขาวิชาการบัญชี 

  ♠ สาขาวิชาการตลาด 

  ♠ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  ♠ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

  ♠ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

6.  หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  มีสาขาวิชาดังนี้ 

   6.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  ♠ สาขาวิชาการบัญชี 

  ♠ สาขาวิชาการตลาด 

  ♠ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  ♠ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

   6.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  ♠ สาขาวิชาสปาและความงาม 
 

 

 



  

 
 
 

 

 จํานวนผูมาสมัครและรับไว  ปการศึกษา 2551 

ระดับ ปวช. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวชิา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปวช.(ปกติ)      

คหกรรม      

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย      

   สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 60 - 22 - 21 

   สาขางานออกแบบเสื้อผา - 2 3 2 3 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      

   สาขางานอาหารและโภชนาการ 105 12 110 12 105 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร      

   สาขางานคหกรรมการผลิต 70 3 85 3 80 

รวมคหกรรม 235 17 220 17 209 

พาณิชยกรรม      

สาขาวิชาพณิชยการ      

   สาขางานการบัญชี 160 8 240 6 209 

   สาขางานการขาย 80 5 102 5 82 

   สาขางานการเลขานุการ 80 2 105 - 88 

   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 80 39 205 22 111 

รวมพาณิชยกรรม 400 54 652 33 490 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว      

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว      

   สาขางานการโรงแรม 80 8 166 6 120 

รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 80 8 166 6 120 

 

นักเรียน นักศึกษา 



  

ระดับ ปวช. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวชิา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ศิลปกรรม      
สาขาวิชาศิลปกรรม      
   สาขางานวิจติรศิลป 30 27 13 24 13 
   สาขางานการออกแบบ 40 15 30 14 30 
   สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 30 27 26 19 22 

รวมศิลปกรรม 100 69 69 57 65 
ปวช.(ทวิภาคี)      
พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพณิชยการ      
   สาขางานธุรกิจคาปลีก 40 3 40 3 39 

รวมพาณิชยกรรม 40 3 40 3 39 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว      

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว      
   สาขางานการโรงแรม 40 11 43 7 37 

รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 40 11 43 7 37 
รวม 895 162 1,190 123 960 

ปวช.(เทียบโอนฯ)      
พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพณิชยการ      
   สาขางานเลขานุการ - 1 - - - 

รวมพาณิชยกรรม - 1 - - - 
รวม ปวช. 895 163 1,190 123 960 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ระดับ ปวส. 
  

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวชิา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวส.(ปกติ)      

คหกรรม      

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 20 - 5 - 5 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 35 6 25 6 21 

สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร 20 2 10 2 5 

รวมคหกรรม 75 8 40 8 31 

บริหารธุรกิจ      

สาขาวิชาการบัญชี 80 2 90 1 86 

สาขาวิชาการตลาด 40 2 35 2 32 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 30 - 25 - 25 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 9 33 5 30 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 - 16 - 16 

รวมบริหารธุรกิจ 220 13 199 8 189 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว      

สาขาวิชาการโรงแรมและบรกิาร 40 - 20 - 20 

รวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 40 - 20 - 20 

ศิลปกรรม      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 10 6 10 4 8 

รวมศิลปกรรม 10 6 10 4 8 

ปวส.(ม.6)      

บริหารธุรกิจ      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 5 30 4 28 

รวมบริหารธุรกิจ 30 5 30 4 28 
 
 
 
 
 



  

ระดับ ปวส. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวชิา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวส.(ม.6)      

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบรกิาร 35 3 30 3 27 
สาขาวิชาการสปาและความงาม 20 - - - - 

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 55 3 30 3 27 

ศิลปกรรม      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 10 6 9 2 2 

รวมศิลปกรรม 10 6 9 2 2 

ปวส. (ทวิภาคี)      
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 15 - 11 - 4 

รวมบริหารธุรกิจ 15 - 11 - 4 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบรกิาร 20 2 25 1 23 

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 20 2 25 1 23 
รวม 475 43 374 30 332 

ปวส.(เทียบโอนฯ)      
สาขาวิชาการบญัช ี - - 11 - 11 
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป - 2 5 2 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - 2 3 1 3 
สาขาวิชาการสปาและความงาม - 1 1 - - 

รวมเทียบโอนฯ - 5 20 3 15 

รวม ปวส. 475 48 394 33 347 

รวมทั้งหมด 1,370 211 1,584 156 1,307 

 
ขอมูล  ณ  วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 



  

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรบัไว  ระดับ ปวช. 

 
แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรบัไว  ระดับ ปวส. 
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 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับชั้นเรียน และหองเรียน 
 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. 
ระบบปกต ิ             

คหกรรม             
 - ผาและเครื่องแตงกาย 2 26 1 30 1 17 1 5 1 15 6 93 
 - อาหารและโภชนาการ 3 117 3 83 2 72 1 27 1 21 10 320 
 - คหกรรมทั่วไป 2 83 2 50 1 34 1 7 1 18 7 192 

รวม 7 226 6 163 4 123 3 39 3 54 23 605 

พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ             
 - การบัญชี 5 215 4 152 4 149 2 87 3 94 18 697 
 - การขาย/การตลาด 2 87 2 62 2 66 1 34 1 44 8 293 
 - การเลขานุการ/ 
การจัดการท่ัวไป 

2 88 2 69 2 67 1 25 1 33 8 282 

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 3 133 1 40 1 40 1 35 1 32 7 280 
 - การจัดการโลจิสติกส - - - - - - 1 16 1 29 2 45 

รวม 12 523 9 323 9 322 6 197 7 232 43 1,597 

ศิลปกรรม             
 - วิจิตรศิลป 1 37 1 15 1 16 - - - - 3 68 
 - การออกแบบ 1 44 1 22 1 33 - - - - 3 99 
 - คอมพิวเตอรกราฟก 1 41 - - - - 1 16 1 16 3 73 

รวม 3 122 2 37 2 49 1 16 1 16 9 240 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             
 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบรกิาร 

3 126 2 77 2 73 1 20 1 34 9 330 

รวม 3 126 2 77 2 73 1 20 1 34 9 330 

ระบบทวภิาค ี             
พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ             
 - ธุรกิจคาปลกี/การจัดการ 
ธุรกิจคาปลกี 

1 42 1 29 1 23 1 4 1 4 5 102 

รวม 1 42 1 29 1 23 1 4 1 4 5 102 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             
 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบรกิาร 

1 44 1 29 1 34 1 24 1 19 5 150 

 - การสปาและความงาม - - - - - - - - 1 8 1 8 

รวม 1 44 1 29 1 34 1 24 2 27 6 158 

 
 
 
 



  
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. หอง นร. 

ม.6             
พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ             
 - การบัญชี - - - - - - - - 1 10 1 10 
 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 32 1 22 2 54 

รวม - - - - - - 1 32 2 32 3 64 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             
 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบรกิาร 

- - - - - - 1 30 1 25 2 55 

รวม - - - - - - 1 30 1 25 2 55 

รวมทัง้สิ้น 27 1,083 21 658 19 624 15 362 18 424 100 3,151 

ระบบเทียบโอนฯ             
พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ             
 - การบัญชี - - - - - - 2 11 1 2 3 13 
 - การจัดการท่ัวไป - - - - - - 2 3 - - 2 3 
 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - 1 3 - - 1 4 - - 1 7 
 - ธุรกิจรานสะดวกซื้อ - - - - - - - - 1 2 1 2 

รวม - - 1 3 - - 5 18 2 4 7 25 

รวมทัง้หมด 27 1,083 22 661 19 624 20 380 20 428 108 3,176 

ที่มา  :  งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2551 
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แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หนวย : คน  

ประเภทวชิา ปวช.  ปวส. เทียบโอนฯ รวม 

คหกรรม 512 93 - 605 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,262 501 25 1,788 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 383 160 - 543 

ศิลปกรรม 208 32 - 240 

รวม 2,365 786 25 3,176 

 
 
 
 



  

  จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550 ตามระดับและประเภทวิชา 
 

ปวช. ปวส. รวม 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แรก 

เขา 
สอบ 
ได 

รอยละ 
แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 
แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 

คหกรรม          

- ผาและเครื่องแตงกาย 24 16 66.67 14 12 85.71 38 28 73.68 

- อาหารและโภชนาการ 115 51 44.35 28 25 89.29 143 76 53.15 

- คหกรรมทั่วไป 70 27 38.57 17 14 82.35 87 41 47.13 

รวม 209 94 44.98 59 51 86.44 268 145 54.10 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ          

- การบัญชี 84 59 70.24 123 110 89.43 207 169 81.64 

- การขาย / การตลาด    73 49 67.12 43 41 95.35 116 90 77.59 

- การเลขานุการ 73 50 68.49 38 36 94.74 111 86 77.48 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - 76 58 76.32 76 58 76.32 

- การจัดการโลจิสติกส - - - 33 28 84.85 33 28 84.85 

รวม 230 158 68.70 313 273 87.22 543 431 79.37 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว          

- การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

72 54 75.00 66 50 75.76 138 104 75.36 

รวม 72 54 75.00 66 50 75.76 138 104 75.36 

ศิลปกรรม          

- วิจิตรศิลป 24 17 70.83 15 10 66.67 39 27 69.23 

- การออกแบบ 59 18 30.51 - - - 59 18 30.51 

- คอมพิวเตอรกราฟก - - - 14 12 85.71 14 12 85.71 

รวม 83 35 42.17 29 22 75.86 112 57 50.86 

ระบบทวิภาคี          

-  ธุรกิจคาปลีก/การจัดการ 
ธุรกิจคาปลีก 

39 21 53.85 9 3 33.33 48 24 50.00 

- ธุรกิจคาปลีก (TOP) 17 9 52.94 - - - 17 9 52.94 

- การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

24 17 70.83 21 21 100.00 45 38 84.44 

- การสปาและความงาม - - - 3 2 66.67 3 2 66.67 

รวม 80 47 58.75 30 26 86.67 113 73 64.60 

รวมทั้งหมด 674 388 57.57 500 422 84.40 1,174 810 68.99 

ที่มา :  งานทะเบียน 30 เมษายน 2551 
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 หนวย : คน 

ประเภทวชิา ปวช.  ปวส. เทียบโอนฯ รวม 

คหกรรม 94 51 2 147 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 188 276 49 513 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 71 73 2 146 

ศิลปกรรม 35 22 - 57 

รวม 388 422 53 863 

 
 
 
 
 



  

  จํานวนครู ตอนักเรียน นักศึกษา ในปการศึกษา 2551    
 

ประเภทวชิา 
ครู 

ประจํา 
พนักงาน 
ราชการ 

ครู 
พิเศษสอน

จํานวน 
นร.  นศ. 

อัตราสวน 
ครู : นักเรียน 

คหกรรม 16 - 4 605 1  :  30 

พาณิชยกรรม 28 - 5 1,763 1  :  53 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 - 2 543 1  :  108 

ศิลปกรรม 5 - 3 240 1  :  30 

สามัญสัมพันธ 17 2 10 3,151 1  :  108 

รวม 69 2 24 3,151 1  :  33 
 
 

  การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2549  (ภายใน 1 ป)  
หนวย : คน 

ระดับ / ประเภทวิชา 
มีงานทํา 
(รอยละ) 

ศึกษาตอ 
(รอยละ) 

ติดตามไมได 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

ปวช. 29 416 9 454 
 (6.39) (91.63) (1.98)  
คหกรรม 17 106 7 130 
 (13.08) (81.54) (5.38)  
พาณิชยกรรม 8 219 1 228 
 (3.51) (96.05) (0.44)  
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 77 1 79 
 (1.27) (97.47) (1.27)  
ศิลปกรรม 3 14 - 17 
 (17.65) (82.35) -  
ปวส. 54 315 5 374 
 (14.44) (84.22) (1.34)  
คหกรรม 3 38 - 41 
 (7.32) (92.68) -  
พาณิชยกรรม 36 220 5 261 
 (13.79) (84.29) (1.92)  
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 15 57 - 72 
 (20.83) (79.17) -  

รวม 83 (10.02) 731 (88.29) 14 (1.69) 828 



  

 
 
 

 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปการศึกษา 2551  จําแนกตามประเภท 
 

 
 

อัตรากําลัง 
ประเภทบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
หมายเหต ุ

ผูบริหาร 1 4 5  

ขาราชการคร ู 16 53 69 มาชวย 6 คน/ไปชวย 1 คน 

ขาราชการพลเรือน - 2 2  

พนักงานราชการ - 2 2  

ครูพิเศษสอน 7 17 24 ลาศึกษาตอ 1 คน 

ลูกจางประจํา 7 3 10  

ลูกจางชั่วคราว 4 31 35  

รวม 35 112 147  

 
 
 

บุคลากร 

ผูบริหาร
5

ขาราชการครู 
   69 

ลูกจางช่ัวคราว 
35 

ลูกจางประจํา 
11 

ครูพิเศษสอน 
24 พนักงานราชการ

2
ขาราชการพลเรือน

2



  

จํานวนบุคลากร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 
 

 
 

วุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี < ปริญญาตรี 
รวม 

ผูบริหาร - 5 - - 5 

ขาราชการคร ู - 23 46 - 69 

ขาราชการพลเรือน - - 2 - 2 

พนักงานราชการ - - 2 - 2 

ครูพิเศษสอน - - 24 - 24 

ลูกจางประจํา - - - 10 10 

ลูกจางชั่วคราว - - 17 18 35 

รวม - 28 91 28 147 

 

 

 

 

ปริญญาโท
28

ปริญญาตรี
91

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
      28 



  

 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภทวิชา 

 

 

 

          
 
 

หนวย : คน 
ครูประจาํ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน 

ประเภทวิชา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม หมายเหต ุ

คหกรรม         

ผาและเครื่องแตงกาย - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 

อาหารและโภชนาการ - 5 - - - 2 7  

คหกรรมทั่วไป - 4 - - - 2 6 มาชวย 1 คน 

รวม - 16 - - - 4 20  

พาณิชยกรรม         

การบัญชี 1 9 - - - - 10 มาชวย 1 คน 

การ
เลขานุการ 

- 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 

การตลาด - 4 - - - 1 5  

คอมพิวเตอรธรุกิจ 2 2 - - 1 3 8  

การจดัการโลจิสตกิส - 3 - - - - 3  

รวม 3 25 - - 1 4 33  

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 

        

การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ - 3 - - - 1 4  

การสปาและ
ความงาม 

- - - - - 1 1  

รวม - 3 - - - 2 5  

ศิลปกรรม         

วิจิตรศลิป 3 - - - 1 - 4  

ออกแบบ 1 1 - - 1 1 4  

รวม 4 1 - - 2 1 8  

สามัญสัมพันธ 9 8 - 2 4 6 29 มาชวย 1 คน 

16 53 - 2 7 17  
รวม 

69 2 24 
95 

 

คหกรรม
20 

ศิลปกรรม 
8 

พาณิชยกรรม
33อุตสาหกรรมทองเที่ยว

5 

สามัญสัมพันธ
29



  

 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 

          หนวย : คน 
หนวยงาน/สายงาน รองฯ

ผอ.
คร ู

ประจํา
พนักงาน
ราชการ

คร ู
พิเศษ

ก.พ. ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ช่ัวคราว 

รวม

ฝายบรหิารทรัพยากร 1 15 - 7 2 10 17 52 

-  งานบริหารงานทั่วไป - 3 - 1 1 - 3 8 

-  งานบุคลากร - 3 - - - - 1 4 

-  งานการเงิน - 1 - 1 1 - 1 4 

-  งานบัญชี - 1 - - - - 1 2 

-  งานพัสดุและอาคารสถานที ่ - 3 - - - 10 7 20 

-  งานวิทยบรกิารและหองสมุด - 4 - 5 - - 4 13 

ฝายพัฒนาการศกึษา 1 68 1 7 - 1 10 88 

-  งานปกครอง - 27 - 4 - - 4 35 

-  งานกิจกรรมนกัเรียน นักศึกษา - 29 1 3 - - 3 36 

-  งานแนะแนวและสวัสดกิารศึกษา - 5 - - - - 1 6 

-  งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐาน 

การศกึษา 
- 7 - 1 - - 2 10 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 1 29 - 11 - - 9 50 

-   งานแผนงบประมาณและขอมูล 

สารสนเทศ 
- 6 - 5 - - 2 13 

-  งานความรวมมอืและบริการชุมชน - 9 - 3 - - 1 13 

-  งานตลาด การคา และประกอบ 

ธุรกิจ 
- 14 - 3 - - 6 23 

ฝายวิชาการ 1 6 - 1 - - 4 12 

-  งานธุรการ - - - - - - 1 1 

-  งานทะเบียน - 2 - 1 - - 1 4 

-  งานพัฒนาการเรียนการสอนและ 

ประเมินผล 
- 4 - - - - 2 6 

 
 



  

คุณวุฒิบคุลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2551 

 ฝายบริหาร 

 1. ผูอํานวยการวิทยาลัย   นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ 
      ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)    

 2. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นางสาวสุณี  พงศยี่หลา 
     ฝายพัฒนาการศึกษา   ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 3. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 
     ฝายวิชาการ    ค.บ. (ศิลปศึกษา)    ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
      ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ)   ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
      ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 4. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 
     ฝายบริหารทรัพยากร   คบ.(คหกรรมศาสตร)  MAT.H.E (วิธีสอนคหกรรม) 

 5. รองผูอํานวยการวิทยาลัย   นางจิราวรรณ  นวลรอด 
     ฝายแผนงานและความรวมมือ  คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

  ฝายปฏิบัติการสอน 

 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
 1. นางสาวศุลีพงษ  ชํานาญเนตร  คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)     หัวหนาแผนก 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)    
 2. นางสาวณัฐนีย  ดนูนาถ   คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) 
 3. นางนิ่มนวล   จงทอง   คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) 
 4. นางชะอุม  ปญญานันท   กศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) 
 5. นางสาวจิระพันธ  เกียรติพันธ  คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) 
 6. นางสวุิมล  ศรีแสง   ค.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) 
 7. นางสาวจุรีวรรณ   รัฐการโกวิบูลย  คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) มาชวยราชการจาก วอศ.นครศรีฯ 
 
 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 1. นางสุนทรี  แขงขัน                      คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)   หัวหนาแผนก 
      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
           2. นางมาลี  วองเกษฎา                        ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
      3. นางสาวเพ็ญพร  พันธุนะ   ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
          4. นางสาวศุภนา  เฉลิมพงศ    คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
          5. นางสาวกัญฐิภา  ศุภลักษณ                  คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
  



  
 แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 
         1. นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐสกุล              ค.บ. (คหกรรม)   หัวหนาแผนก 
 2. นางวรรณวิมล   ฉวีบุญยาศิลป             ศษ.บ. (คหกรรม) 
         3. นางธนภร  ฤทธิเกษม                  ค.บ. (คหกรรม) 
 4. นางนฤมล   แยมศรี   คศ.บ. (คหกรรมศาสตร) มาชวยราชการจาก วก.หลังสวน 
          
        แผนกวิชาการบัญชี 
           1. นายสมจิต  แขงขัน                   บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) หัวหนาแผนก 
          2. นางนิภา  สุขสง                            บธ.บ. (การบัญชี)    บช.ม. (การบัญชี) 
          3. นางนพรัตน  สุวรรณรัตน               ค.บ. (การบริหารโรงเรียน)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
          4. นางณัฐกาญจน  ผลผลา                   บธ.บ. (การบัญชี)  ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร) 
         5. นางจีรพรรณ  โยธาปาน                  บธ.บ. (การบัญชี)   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
          6. นางจีรนันท  ดาราสุริยงค                  บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
          7. นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม                ค.บ. (คหกรรม)  กจ.ม. (การจัดการ) 
          8. นางจริยา มณีโรจน                          ศศ.บ (การจัดการทั่วไป)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
      ป.บณัฑิต (วิชาชีพครู)  ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
           9. นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา            บธ.บ. (การบัญชี)  บธ.ม. (การบัญชี) 
      ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 10.นางวาสนา  วิเชียร     บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  มาชวยราชการจาก วท.สตูล 
 
          แผนกวิชาการเลขานุการ 
          1. นางสุจวน  แขงขัน    บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)   หัวหนาแผนก 
        2. นางศรีไพร  ภาราทอง               บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ) 

3. นางกุสุมา  ปลอดเปลี่ยว   บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
4. นางอรทัย  เมืองแมน    บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)  
5. นางสาวมณฑา  หมื่นชนะ   บธ.บ. (การเลขานุการ) รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 

 6. นางจิตรา  วงศวรานุรักษ   บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)  
7. นางจันทนา   ทวีชาติ   บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มาชวยราชการจาก วท.พังงา 
 

 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 1. นางปยะพร   เข็มขาว   ธ.บ. (การเลขานุการ)   หัวหนาแผนก 

รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)  
2. นางสาวธนิตา  อาจหาญ   ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
3. นางฤดี  เพชรมณี   ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 
 
 
 
 



  
 แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
 1. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต   บธ.บ. (การตลาด)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   หัวหนาแผนก 
 2. นางเบญจมาศ  ชวยดํารงค   บธ.บ. (การตลาด) 
 3. นางสุภาภรณ  กอวนิช   บธ.บ. (การตลาด)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 4. นางชลลดา  มีเพียร   บธ.บ. (การตลาด)  
 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1. นายกําชัย  ณ พัทลุง   กศ.บ. (ฟสิกส)   หัวหนาแผนก 
 2. นางหทัยรัตน  วงษทอง   บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 3. นางเสาวณีย  ไกรนุกูล   ปทส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 4. นายจักรกฤษณ   ภูทอง   บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
แผนกวิชาการโรงแรม 

 1. นางสาวโศจิกานต  ปานดี   คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)   หัวหนาแผนก 
2. นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ  คศ.บ. (คหกรรมศาสตร)    

 3. นางปญจวรรณ  ออนหวาน  ศศ.บ. (รัฐศาสตร)   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

  
แผนกวิชาสปาและความงาม 

 1. นางสาวสาธินี   ตออาวุธ   ศษ.บ.(สุขศึกษา)   หัวหนาแผนก 
 
 แผนกวิชาออกแบบ 
 1. นายพรสฤษฎ  วีแกว   ศษ.บ. (ศิลปกรรม)   หัวหนาแผนก 
 2. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ   ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป) 
  
 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
 1. นายธนาวุฒิ  กลาเวช   ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)    หัวหนาแผนก 
 2. นายโชคชัย  จุลภักด์ิ   ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย) 
 3. นายพฤติพงษ  วงศวรรณา   ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) มาชวยราชการจาก วช.ชุมพร 
 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
 1. นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ  วท.บ. (จิตวิทยา)    หัวหนาแผนก 
 2. นางอุบล  เบญจพงศ   กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
 3. นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร   กศ.บ. (พลศึกษา) 
 4. นายสมพร  สวัสดิรักษ   กศ.บ. (พลศึกษา) 
 5. นางนงลักษณ  เรียบรอย   ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) ศศ.ม. (การแนะแนว) 
 6. นางเอื้อพันธ   สุวรรณฤกษ  กศ.บ.(ภาษาไทย)  มาชวยราชการจาก วท.พัทลุง 

7. นางจารุวรรณ  อมรกุล   ค.บ. (นาฏศิลป)  ศษ.บ. (ภาษาไทย) 



  
 8. นายสุวนัย  ทองสุข   วท.บ. (คณิตศาสตร) 
 9. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี  กศ.บ. (เคมี)   กศ.ม. (เคมี) 
 10. นายสมบัติ  ฟากระจาง   ศษ.บ. (คณิต-ฟสิกส)  ไปชวยราชการ วอศ.ลพบุรี 
 11. นายธีรพล  ทองเพชร   วท.บ. (เกษตรศาสตร)   นศ.บ. (นิเทศศาสตร), 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 
 12. นายอรรถวุฒิ  บุญทวี   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
 13. นางชฎาภรณ  เฟองฟุง   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 14. นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
 15. นายเสรี  จําเนียร   ศษ.บ. (คณิตศาสตร) 
 16. นายสามารถ  เนียมมุณี   ศษ.บ. (วิทย-คณิต) 

17. นายแสนดี  เบญจพงศ   น.บ. (นิติศาสตร)  น.ม.(นิติศาสตร) 
  
 พนักงานราชการ 

 1. นางสุมนัส  คลายเพชร   ค.บ. (ภาษาไทย) 
 2. นางนพลักษณ  จุลภักด์ิ   ศศ.บ. (ภาษาไทย)   

  
 ครูพิเศษสอน 

 แผนกวิชาอาหารและโภชาการ 
1. นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ  ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
2. นางสาววันทนีย  โกฏิกุล   คอ.บ. (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) 

 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
1.  นางปยาภรณ  กั้นเกตุ   ค.บ. (คหกรรมศาสตร) 

 2.  นางรังสิมา  บุญมีชัย   ค.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป) 

 แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
1. นางโชติกา  ชูประเสริฐ   ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1. นางอรอนงค  แซล่ิม   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 2. นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 3. นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 4. นางสาวสุพัตรา  ไทรจําเนียร  บธ.บ.(คอมพิวเตอร) 

แผนกวิชาการโรงแรม 
 1. นางสุภาภรณ  ราชจินดา   ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

แผนกวิชาสปาและความงาม 
 1. นางสาวสาธินี   ตออาวุธ   ศษ.บ.(สุขศึกษา) 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
1. นายลาภ  อําไพรัตน   ศบ. (ศิลปกรรม) ลาศึกษาตอ 

 



  
แผนกวิชาออกแบบ 
1. นางสาวจันทิมา  ชวยพิทักษ  ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 
2. นายทันทวี  สถิรภิวงษ   ศบ. (ศิลปกรรม) 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
 1. นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.A. (ปรัชญา) 
 2. นายศราวุธ  ทิพยรักษา   ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
 3. นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย  ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย) 
 4. นางสาวศรีแพร  วิชัยดิษฐ   บธ.บ. (การตลาด) 

5. นางสาววิลัยวรรณ  พรหมรักษ  วท.บ. (วิทยาศาสตร) 
6. นางสาวอุมาพร  รักแดง   บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
7. นายศุภกิจ  ภูวรกิจ   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
8. นายเดโชว  แกววิหค   ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศส) 
9. นางสาวอัญญาพร  เอี่ยมโสภณ  นบ.(นิติศาสตร) 
10.นางสาวเนตรนภิศ  เดชสถิตย  ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศส) 

  ขาราชการพลเรือน 
 1. นางสาวอุษา  จรูญผล   ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
 2. นางปราณีต  เนตรพุกกณะ  บธ.บ. (การบัญชี) 

  ลูกจางประจํา 
 คนงาน-นักการภารโรง     
 1. นายวิชัย  สาระทิพย   ประถมศึกษา 4 
 2. นางปรานอม  ทองคํา   ประถมศึกษา 6 
 3. นางกรรณิกา  นาคเสนา   มัธยมศึกษา 5 
 4. นางสุภาพร  จันทรช่ืน   ประถมศึกษา 6 
 5. นายสุนทร   วิชัยดิษฐ   มัธยมศึกษา 3 
 6. นายบุญเที่ยง   อินทฤกษ   ประถมศึกษา 4 
 7. นายชัยสิทธิ์   หมิกใจดี   ปวช.3 (ชางยนต) 

8. นายพนัส  สุรทิน   มัธยมศึกษา 3 
9. นายทวี  ทองคํา    ประถมศึกษา 4 

พนักงานขับรถยนต 
1. นายชูศักด์ิ  บุญพรอม   มัธยมศึกษา 3 

  ลูกจางช่ัวคราว 
 1. นางกาญจนา  ไชยเทพ   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 2. นางสาวโสพิศ  พรมสาร   ปวส.การบัญชี 
 3. นางสาวศิริรัตน  เลิศสนเมธากุล  ศศ.บ.(ปรัชญา) 
 4. นางธัญดา  ทิพยนอย   ปวส.การบัญชี 
 5. นางสุนทรียา  ขนายนอย   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 



  
 6. นางศิริพร   พรศรี   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 7. นางสาวเพ็ชรา   นิลยิ่งดี   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 8. นางจินตนา  อมรรัตนโสภาค  ปวส.การเลขานุการ 
 9. นางสาวคัทลียา   วัชณะสวัสด์ิ  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 10. นางสาวชีวรัตน  หีตนาแค  ปวส.การเลขานุการ 
 11. นางสาวอรพิณ  สละ   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 12. นางวิมลรัตน  พวงเพชร   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 13. นางจิดาภา  ธรรมรักษา   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 14. นางสาวสุนิสา  รักษา   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 15. นายสุนทร  ขอบเวช   ปวส.การตลาด 
 16. นางสาววนันชนก  อรรณพ  ปวส.การตลาด 
 17. นางสุจิตรา  บุญญสุวรรณ  ปวส.ผาและเครื่องแตงกาย 
  18. นางสาววนิดา   กุลจิตติภักดี  บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 19. นางสาวพวงรัตน  เพชรรอด  คบ.(บรรณารักษศาสตร) 
 20. นางวิไลภรณ  ฮะทะโชติ   บธ.บ.(การจัดการบริหารธุรกิจ) 
 21. นางสาวรัชนีกร  บาง   ปวส.การโรงแรมและบริการ 
 22. นางสาวกนกอร  ทอดสนิท  คบ.(การศึกษาปฐมวัย) 

23. นางสาวเบญจมาศ  หีตชะนา  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 24. นางสาวพรเพ็ญ  พงษแพทย  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 25. นางเบญจวรรณ  จิรัฐติโชติ  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 26. นางสาววรวรรณ  กวางซวน  ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) 
 27. นางสาววรรณรัตน  เช่ียวกุลวิชัย  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 28. นางธนพร  ฤทธิรงค   บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 29. นายนพรัตน  เปาอินทร   ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 30. นายวุฒิพงษ  จันทรเดช   ปวส.การโรงแรมและบริการ 
 31. นายบุญญวัฒน  เครืออินตะ  ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 32. นางเดือนเพ็ญ  บุญพรอม  ประถมศึกษา 6 
 33. นางสาวสุนันทา  วังณรงค  ประถมศึกษา 6 
 34. นางสาวศรีสุวรรณ  ขาวนุช  มัธยมศึกษา 6 
 35. นางนิยม  พัฒนพงศ   ประถมศึกษา 4 

 

 

 

 



  

แผนงบประมาณเรงรัด
ปฏิรูปการศึกษาฯ 

55,674,853 

แผนงบประมาณพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีฯ 

163,500 
แผนงบประมาณขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชุมชน 

260,000 

แผนงานอื่น ๆ 
2,903,136 

 

 

 
  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ  2551   จําแนกตามแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณแผนดนิ 

แผนงบประมาณ /แผนงาน / งาน งบ 
บุคลากร 

งบ 
ดําเนินการ 

งบ 
อุดหนุน 
พื้นฐาน 

เงินรายได  
(บกศ.) 

รวม 

1. แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

   

    1.1 คูคุณธรรมและจริยธรรม      
1.1.1 งานบริหารและจัดการศึกษา 27,833,980 3,764,484 7,944,183 4,735,676 44,278,323 
1.1.2 พัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน 
- 4,914,500 3,424,894 2,415,000 10,754,394 

1.1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากร - 305,116 - 504,320 809,436 
1.1.4 สงเสริมและสนับสนุน - 5,400 - 327,300 332,700 

2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท 

     

2.1 แผนงานคุณภาพการเรียนการสอน 
สนองนโยบายอื่น ๆ 

- 260,000 - - 260,000 

3. แผนงบประมาณสนับสนนุดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

     

3.1 แผนงานงบประมาณพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

- 43,500 120,000 - 163,500 

รายจายอ่ืน ๆ ฉุกเฉิน - - - 2,903,186 2,903,136 
รวมทั้งหมด 27,833,980 9,293,000 11,489,077 10,885,482 59,501,539 

ที่มา :  งานแผนงบประมาณฯ 19 กรกฎาคม 2551 
 

งบประมาณ 



  

คหกรรม 
903,669 

พาณิชยกรรม 
641,078 

ศิลปกรรม 
344,728 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
528,125 

สามัญสัมพันธ 
92,850 

 งบประมาณวัสดฝุกทีไ่ดรับจดัสรร  ปงบประมาณ  2551   จําแนกตามประเภทวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบประมาณแผนดิน 
ประเภทวชิา 

งบดําเนินการ งบอุดหนุน-พื้นฐาน 
รวม 

คหกรรม 443,739 459,930 903,669 

พาณิชยกรรม 199,400 441,678 641,078 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 157,893 370,232 528,125 

ศิลปกรรม 61,978 282,750 344,728 

สามัญสัมพันธ 47,850 45,000 92,850 

รวม 910,860 1,599,590 2,510,450 

ที่มา :  งานแผนงบประมาณฯ 19 กรกฎาคม 2551 
 
 
 
 



  

งบประมาณแผนดิน 
35,580,640.29 

เงินรายได (บกศ.) 
2,080,426.00 

 งบประมาณทีไ่ดรับจดัสรร  ปงบประมาณ  2551  จําแนกตามรายจาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายจาย 
งบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได  
(บกศ.) 

รวม 

เงินเดือน 17,476,298.71  17,476,298.71

คาจางประจาํ 1,081,042.00  1,081,042.00

คาตอบแทนรายเดือน 395,907.97  395,907.97

เงินวิทยฐานะ 2,193,935.48  2,193,935.48

คาครองชีพ 21,600.00  21,600.00

เงินเดือนพนักงานราชการ 361,159.74  361,159.74

คาจางชั่วคราว 2,565,393.00 1,281,938.00 3,847,331.00

คาตอบแทนใชสอย วัสดุ 8,375,805.68 717,988.00 9,093,793.68

คาสาธารณูปโภค 854,328.22 23,500 877,828.22

คาครุภัณฑ 837,420.00  837,420.00

คาที่ดินและส่ิงกอสราง 950,000.00  950,000.00

เงินอุดหนุน 197,644.00  197,644.00

รายจายอ่ืน ๆ 1,270,105.49 57,000.00 1,327,105.49

รวม 36,580,640.29 2,080,426.00 38,661,066.29

ที่มา :  งานบญัช ีตั้งแต 1 ต.ค.50 – 30 มิ.ย. 51 
 
 

 



  

 
 

 
 

  ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ  2550 
 

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน วิธีการไดมา 
ฝายบริหารทรัพยากร    
งานวิทยบริการฯ (งานสื่อฯ) 1.  เครื่องฉายทึบแสง 1  เครื่อง บกศ. 
 2.  เครื่องโปรเจคเตอร 1  เครื่อง บกศ. 
 3.  ลําโพงไฟเบอรสําหรับงานสนามพรอมขาตั้ง 1 เครื่อง บกศ. 
 4.  เครื่องเลนและบันทึก DVD ยี่หอ 

Panasonic 
1 เครื่อง บกศ. 

ฝายวิชาการ    
ศูนยบมเพาะฯ 1.  เครื่องคอมพิวเตอร 5  เครื่อง บริจาค 
 2.  เครื่องพิมพเลเซอร 1  เครื่อง บริจาค 
แผนกวิชาอาหารฯ 1.  เครื่องผสมอาหารเอนกประสงค 20 ลิตร 1  เครื่อง บกศ. 
 2.  ตูแช 2 ประตู 0.75x0.70x2 1 ตู บกศ. 
 3.  ตูเก็บวัสดุฝกสแตนเลส1.20x0.07x2.00ม. 1 ตู บกศ. 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 1.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 1  เครื่อง บริจาค 
แผนกวิชาการบัญชี 1.  เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1  เครื่อง บกศ. 
แผนกวิชาเลขานุการ 1.  เครื่องบันทึกเงินสด 1  เครื่อง   บริจาค 
 2.  เครื่องโปรเจคเตอร 1 เครื่อง บริจาค 
แผนกวิชาการออกแบบ 1.  กลองถายรูปดิจิตอล Cannon EOS 3500 5  เครื่อง งปม. 
 2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรระดับสูง 20  เครื่อง งปม. 
 3.  โตะวางคอมพิวเตอร 20  ตัว งปม. 
 4.  เกาอี้คอมพิวเตอร 20  ตัว งปม. 
 5.  เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 1  เครื่อง บกศ. 
แผนกวิชาสปาและความงาม 1.  เครื่องเสียง SAMSUNG/HT-Q9 1  ชุด บกศ. 
แผนกผาและเครื่องแตงกาย 1.  หุนเนื้อสตรีทานั่งเต็มตัว (สีครีม) 3 ตัว บกศ. 
 2.  จักรเย็บผาจาโนเม รุน OMJ 415 1 ตัว บกศ. 
 3.  เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1 เครื่อง บกศ. 
แผนกคหกรรมศาสตร 1.  ต้ังรถน้ําพรอมอุปกรณ 1 ชุด บกศ. 

 
 
 

ครุภัณฑ 



  

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน วิธีการไดมา 
ฝายพัฒนาการศกึษา    
งานปกครอง 1.  เครื่องปรับอากาศพานาโซนิค 1  เครื่อง บริจาค 
 2.  เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1  เครื่อง บกศ. 
งานแนะแนวฯ 1.  ตูเก็บแฟมเอกสาร 1  ตู บกศ. 
 2.  ตูเก็บเอกสาร 2 ช้ัน 1  ตู บริจาค 
ฝายแผนงานและความรวมมือ    
งานแผนงบประมาณฯ 1.  เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 1  เครื่อง  บกศ. 
งานความรวมมือฯ 1.  กลองถายรูปดิจิตอล Sony 1  เครื่อง บกศ. 
สหการวิทยาลัยฯ 1.  ชุดอุปกรณขายปลีก 1  ชุด บริจาค 
งานตลาด การคาฯ 1.  จักรเย็บผาจาโนเม 2 ตัว บกศ. 
 2.  เตาชุดแรงดันสูบ 4 หัว เตามีหมอซุป 1 ชุด บกศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ  2551 
 

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน วิธีการไดมา 
ฝายวิชาการ    
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 1. เครื่องคอมพิวเตอร 50 เครื่อง ประกอบ 
 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 1 เครื่อง งปม. 
แผนกออกแบบ 1. กลองดิจิตอล 5 ตัว งปม. 
 2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 20 เครื่อง งปม. 
 3. เครื่อง Server 1 เครื่อง งปม. 
 4. เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา 2 เครื่อง งปม. 
แผนกอาหาร 1. เตาแกส 6 ชุด งปม. 
ฝายบริหารทรัพยากร    
งานบริหารงานทั่วไป 1. กลองดิจิตอล 1 ตัว บกศ. 
 2. เกาอี้ผูบริหาร 1 ตัว งปม. 
งานบัญชี 1. โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี Express 1 ชุด งปม. 
ฝายแผนงานและความรวมมือ    
งานแผนงบประมาณฯ 1. กลองดิจิตอล 1 ตัว บกศ. 

 
ที่มา : งานพัสดุฯ 30 ต.ค.50 – 30 มิ.ย.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 
 
 
 

  สถานประกอบการที่มีตําแหนงงานวางในจังหวัดสุราษฎรธานี   
     ประจําปการศึกษา  2551 

 

หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

บริษัท ปอมเจริญ จํากัด 
135/3  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุง 
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  
โทร. 077-224771 

พนักงานบัญชี 
พนักงานธุรการ 
พนักงานพัฒนาการตลาด 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

ปวส./ปริญญาตร ี

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 

20 + 
20 + 
18 + 

- 
 

บริษัท วนชัยพาเนล อินดัสทรีส จํากดั 
115  ต.ทุงหลวง  อ.เวียงสระ 
จ.สุราษฎรธาน ี

วิศวกรโรงงาน 
ชางเขียนแบบ 
พนักงานคัดเกรดและ 
บรรจุภัณฑ 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ 
พนักงานประจําเครื่องจักร 

ปวส./ปริญญาตร ี
ปวส./ปริญญาตร ี
ปวส./ปริญญาตร ี

 
ม.3 ขึ้นไป 
ม.3 ขึ้นไป 
ม.3 ขึ้นไป 
ปวช.  

ช 
ช/ญ 

 

18 + 
18 + 
18 + 
18 + 
18 + 
18 + 
18 + 

 

บริษัท ฟรีแลนด โปรดักส  จํากัด 
70/7  ม.2  ต.มะขามเตี้ย   
อ.เมือง   จ.สุราษฎรธานี   
โทร. 077-220521-2 

แผนกบัญชี 
แผนกคอมพิวเตอร 
แผนกวิทยาศาสตรการอาหาร 
แผนกคหกรรม 

ปวส./ปริญญาตร ี
ปวส./ปริญญาตร ี
ปวส./ปริญญาตร ี
ปวส./ปริญญาตร ี

 20 + 
20 + 
20 + 
20 + 

 

โรงแรมพะงันเซ็นเตอรพอยท 
26/6  ม.1  ต.ทาทองศาลา   
อ. เกาะพะงัน  จ.สุราษฎรธาน ี

พนักงานตอนรับ ปวช.   18 + 
 

 

บริษัท แอลซายน ซิสเตมส จํากัด 
67/8-9  ม.5  ต.แมน้ํา   
อ.เกาะสมุย   จ.สุราษฎรธานี 

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 
พนักงานธุรการ 

ปวส.คอมฯ 
ปวส./ปริญญาตร ี

 18 + 
20 + 

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทสมุย 
38/2  ม.3  ต.บอผุด   
อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี  84320   
โทร. 077-230500  ตอ 4980 

พนักงานตอนรับสวนหนา 
พนักงานเสิรฟหองอาหาร 
แผนกขาย / ประชาสัมพันธ 

ปวส. 
ปวช. 
ปวส. 

ช/ญ 
ช/ญ 
ญ 

18 + 
18 + 
18 + 

 

บริษัท ประจักรอุตสาหกรรม  จํากัด 
297/4  ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด   
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี   
โทร. 077-  286890 – 3 

พนักงานชางยนต 
พนักงานขาย 

ปวส.ชางยนต 
ปวส./ปริญญาตร ี

ช 
ช/ญ 

18 + 
20 + 

 

บริษัท สเวนเซนส 
524  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ตลาด   
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

พนักงานเสริฟ ไมจํากัด ญ 18  +  

ตลาดแรงงาน 



  

หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

บริษัท สกรีนชอป จํากัด 
98/5 – 6  ต.บอผุด 
อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี 
โทร. 077-  239019 

พนักงานขาย 
ชางปกจักรคอมพิวเตอร 
เจาหนาท่ีบัญชี - ธุรการ 

ปวส. 
ปวช. – ปวส. 

ปวส. 

ช/ญ 
ญ 
ช/ญ 

18 + 
18 + 
18 + 

 

โรงแรม เฟรส บังกะโล รีสอรท 
4/6  ม.3  ต.บอผุด   
อ.เกาะสมุย   จ.สุราษฎรธานี 

พนักงานเสริฟอาหาร 
พนักงานแคชเชียร 
พนักงานบริการอาหาร 

ปวช. ญ 
ญ 
ช/ญ 

18 + 
18 + 

 

หางหุนสวนจํากัด โชคมงคลพัฒนา 
83  ม.1  ถ. สุราษฎร- นาสาร   
ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ. สุราษฎรธานี 

เจาหนาท่ีการตลาด 
เจาหนาท่ีบัญชี 
 

ปวส. 
ปริญญาตร ี

ช/ญ 
ช/ญ 

18 + 
18 + 

 

บริษัท ศรีสุบรรณฟารม จํากัด 
73/6-7  ต.พุนพิน  อ.พุนพิน   
จ.สุราษฎรธาน ี

พนักงานเสริฟ ไมจํากัด ญ 18 +  

บริษัท เวิรคเซาททเูกชเชอร จํากัด 
124/92  ม.1  ถ. วัดโพธิ์ – ในลึก   
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

พนักงานขาย ไมจํากัด ญ 18 +  

บริษัท ซีพี เซเวน อีเลฟเวน จํากัด 
159/31   ม.4  ถ.ดอนนก   
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

ผูชวยผูจัดการรานฝกหัด 
พนักงานประจําราน 

ปวช ช/ญ 18 +  

บริษัท สยามแฟมลิี่มารท จํากัด 
อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี 

ผูชวยผูจัดการรานฝกหัด ปวช ช/ญ 18 +  

บริษัท เดอะไมเนอรฟูดกรุป  จํากัด 
ถ.ตลาดใหม  ต.ตลาด   
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

พนักงานรับโทรศัพท ปวส. ญ 20  ป  

หางเทสโก โลตัส สุราษฎรธาน ี
9/1  ม.3  ถ.เลี่ยงเมือง   
ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

แคชเชียร 
พนักงานจัดกระเชา 
พนักงานจัดเรียงสินคา 

ปวช. 
ปวช. 
ปวช. 

ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

18 + 
18 + 
18 + 

 

ธนาคารไทยธนาคาร 
323/1  ถ. หนาเมือง   
อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

หัวหนาฝายสินเชื่อ 
เจาหนาท่ีฝายการตลาด 
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25 + 
25 + 
25 + 

 

โรงแรมบอผุด รีสอรท แอนด สปา 
อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี   
โทร. 077-  245777 

เจาหนาท่ีจัดดอกไม ปวช. + ช/ ญ 18 +  

บริษัท แอสซายน ซิสเต็ม จํากัด 
67 /8 – 9  ม.5  ต.แมน้ํา   
อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี 

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 
พนักงานธุรการ 
 

ปวช. – ปริญญาตร ี
ปวช. – ปริญญาตร ี

 

ช/ ญ 
 

ช/ญ 

18 + 
 

18 + 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

  สถานประกอบการที่มีตําแหนงงานวางในตางจังหวดั ประจําปการศึกษา  2551 
 

หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

หจก. คอตตอน สปอรต 
ลาดพราว 71  แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
โทร. 02-935-5589 
แฟกซ. 02-932-4192 

PC ไมจํากัดวุฒิ ช/ญ 18             

บจก. ปตท. บริการธุรกิจคาปลีก 
2/4  ถ. วิภาวดีรังสิต   
แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กทม. 
โทร.  02-955-0195 

ผูจัดการสวนหนาลาน 
แคชเชียร 

ม.6 + 
ม.3 + 

ช/ญ 
ช/ญ 

20 + 
18 + 

 

บริษัท วีน จาํกัด 
4236/218- 222  ซ.ประดู 1   
ถ.สาธุประดิษฐ  แขวงบางโคล 
กทม. 

เจาหนาท่ีอบรมงานฝมือ 
เจาหนาท่ีแนะนําผลิตภัณฑ
จักรเย็บผา 
ชางซอมจักร 

ปวช. - ปวส. 
ปวช. - ปวส. 

 
ปวช. - ปวส. 

ช/ญ 
ญ 
 
ช 

18+ 
18 + 

 
18 + 

 

บริษัท สไตร ฟอรส จํากัด 
565 ถ.ศรีนครินทร   
แขวงสวนหลวง  กทม. 

พนักงานขาย 
พนักงานแนะนําสินคา 
พนักงานจัดเรียงสินคา 

ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

18-30 
18-30 
18-25 

 

 

บจก. วรจักร อินเตอรเนชั่นแนล  
2/3  ม.14  บางนา- ตราด  บางพลี  
จ.สมุทรปราการ  10540 

ชางบริการ 
วิศวะ 
ชางไฟ 

ปวส. 
ปริญญาตร ี
ปวส. 

ช 
ช/ญ 
ช 

20 
20 
20 

 

บริษัท  สุโข  สปา  จํากัด 
5/10  ม.3  ต.วิชิต   
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

พนักงานดานความงาม ปวส. ญ 18  

บริษัท นีลเซ็น(ประเทศไทย)  จํากัด 
323  อาคารยูไนเต็ด  เซ็นเตอร   
ชั้น  17  สีลม  บางรัก  กทม. 

พนักงานวิจัยตลาด ไมจํากัดวุฒิ ช/ญ 18 +  

บริษัท  ซีพี  ฟูดสโตร  จํากัด 
อาคารเลอคองคอรด  ทาวเวอร   
ถ.รัชดาภิเษก  หวยขวาง  กทม. 

พนักงานขาย ปวช. – ปวส. ช 25 +  

บริษัท  ครีเอทีฟ  จูช  อีเวน  จํากัด 
ซ.มหาดเล็ก  ลุมพนิี  ปทุมวัน  กทม.  
โทร. 02-650-5240-5 

พนักงานเก็บขอมูล ม.3 ช/ญ 15  +  

บริษัท เอส เอส ทีโปรโมชั่น จํากัด 
2772  ถ.ลาดพราว  แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะป  กทม. 

พิธีกร ปริญญาตรี  ญ 20  

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท  รีสอรท
แอนดสปา 
วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต   
ถ.รัตนโกสินทร 200ป 
(ขางสํานักงานขนสงจังหวัดภูเก็ต)  
โทร. 076-224283 

แผนกตอนรับสวนหนา 
แผนกชาง 
แผนกครัว 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
แผนกสันทนาการ 

ปวช. ญ 
ช 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

18 + 
18 + 
18 + 
18 + 
18 + 

 



  

  จํานวนสถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน  ประจําปการศึกษา  2551 
     จําแนกตามหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 
ประเภทวชิา 

ภาครัฐ เอกชน 
หมายเหต ุ

คหกรรม 3 39  

พาณิชยกรรม 113 125  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว - 50  

ศิลปกรรม - 29  

รวม 116 243  

  
 ที่มา : งานความรวมมือและบริการชุมชน (ทวิภาคี) 14 ก.ค.2551 
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  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่รวมจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 359  แหง   
 จําแนกตามประเภทวิชา ไดแก 

คหกรรม 
1.  กําปนเวอรช่ันใหม     2.  ภัตตาคารลัคกี้ 
3.  โรงแรมวังใต     4.  โรงแรมเอส. อาร. 
5.  โรงแรมนิภา การเดน    6.  โรงแรมบรรจงบุรี 
7.  ภัตตาคารปอปอาย ๑    8.  โรงงานน้ําพริกปาสุ 
9.  โรงพยาบาลสุราษฎรธานี     10. โรงพยาบาลสวนสราญรมย 
11. โรงแรมบานแหลมทราย บีช รีสอรท แอนด สปา  12. โรงแรมเดอะแฟรเฮาส บีช รีสอรท 
13. โรงแรมเฉวงการเดน บีช รีสอรท   14. โรงแรมอิมพีเรียล สมุย 
15. โรงแรมดาราสมุย รีสอรท แอนด สปา วิลลา  16. โรงแรมบุรี รสา วิลเลจ 
17. โรงแรมเวิลด รีสอรท     18. โรงแรมเฉวงวิลลา บีช รีสอรท 
19. บิ๊กจิ๋ว ซีฟูด     20. โรงแรมซันไรส สุขสม 
21. พาวเวอร บีช รีสอรท    22. โรงแรมนาคามันดา รีสอรท แอนด สปา 
23. เดอะ รอยัล ปาลม รีซอรเทล   24. โรงแรมราชา คีรี รีสอรท แอนด สปา 
25. โรงแรมสุภา รอยัลบีช    26. รานเกรส & กรอย เวดด้ิง 
27. รานต๋ิมดอกไม     28. รานจรรยาดอกไมสด 
29. รานกนกวรรณออคิด    30. บานอิงอุน 
31. รานขวัญดาวฟลาวเวอร    32. ราน All Season Delivery 
33. โรงแรมไดมอนด พลาซา (สุราษฎรธานี)  34. โรงแรมบรรจงบุรี 
35. หองอาหารครัวตาป    36. รานไบรด เวดด้ิง แอนด สตูดิโอ 
37. รานดอกไมมณีรัตน    38. รานพมิพฟลาวเวอร  
39. โรงแรมแกรนด เสาวลักษณ   40. หนองบัว สเต็ก เฮาส 
41. รานอาหารพลับพลา ซีฟูด   42. แผนกคหกรรม  วอศ.สุราษฎรธานี 

พาณิชยกรรม 
1. ที่วาการอําเภอเกาะพะงัน    2.  ธ.ก.ส. สาขาบานนาเดิม 
3. องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง   4.  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรธานี 
5. สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี   6.  สํานักประชาสัมพันธเขต ๕ 
7. องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  8.  สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 
9. สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี   10. สนง. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎรธานี 
11. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี  12. แผนกสสัดีจังหวัดสุราษฎรธานี 
13. สนง.โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี 14. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี 
15. สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี  16. ที่วาการอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
17. สํานักงานเทศบาลเมืองทาขาม   18. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ 
19. องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร   20. สํานักงานเทศบาลตําบลทาทองใหม 
21. ธนาคารออมสิน สาขากาญจนดิษฐ   22. ที่วาการอําเภอกาญจนดิษฐ 
23. แผนกสสัดีอําเภอกาญจนดิษฐ   24. ธ.ก.ส. สาขากาญจนดิษฐ 



  
25. ธ.ก.ส. สาขาดอนสัก    26. ธนาคารออมสิน สาขาขนอม 
27. ธ.ก.ส. สาขาสิชล    28. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ 
29. ธ.ก.ส. สาขาเวียงสระ       30. ธ.ก.ส. สาขาบานนาสาร 
31. สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร   32. ธนาคารออมสิน สาขาบานนาสาร 
33. ที่ทําการปกครองอําเภอทาฉาง   34. สํานักงานเกษตรอําเภอทาฉาง 
35. องคการบริหารสวนตําบลตะกุกเหนือ  36. สนง.ที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาไชยา 
37. เรือนจําอําเภอไชยา    38. สถานีตํารวจภูธรไชยา 
39. องคการบริหารสวนตําบลคลองพา   40. สํานักงานเทศบาลตําบลทาชนะ 
41. สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี   42. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ (สฎ.) 
43. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๖    44. องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง 
45. องคการบริหารสวนตําบลปารอน   46. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม 
47. สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๑   48. องคการบริหารสวนตําบลบางสวรรค 
49. ที่ทําการปกครองอําเภอพระแสง   50. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐  
51. สํานักงานอยัการเขต ๘    52. ศูนยฝกอบรมสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค๑๑ 
53. สถานีตํารวจภูธรขุนทะเล    54. องคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   56. ที่วาการอําเภอบานนาเดิม 
57. องคการบริหารสวนตําบลทรัพยทวี   58. องคการบริหารสวนตําบลนาใต 
59. องคการบริหารสวนตําบลพรุพ ี   60. องคการบริหารสวนตําบลคลองปราบ 
61. องคการบริหารสวนตําบลน้ําพุ   62. ที่วาการอําเภอบานนาสาร 
63. สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาบานนาสาร 64. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบานนาสาร 
65. องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  66. สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเวียงสระ 
67. สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง   68. สํานักงานเทศบาลตําบลบางสวรรค 
69. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎรธานี 70. ธ.ก.ส. สาขาเคียนซา 
71. องคการบริหารสวนตําบลเคียนซา   72. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 
73. ท่ีวาการอําเภอคีรีรัฐนิคม    74. องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ 
75. ธนาคารออมสิน สาขาพนม   76. อุทยานแหงชาติเขาสก 
77. โรงพยาบาลไชยา    78. ธ.ก.ส. สาขาไชยา 
79. ธนาคารออมสิน สาขาไชยา   80. ธ.ก.ส. สาขาทาชนะ 
81. ธนาคารออมสิน สาขาทาชนะ   82. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทาชนะ 
83. องคการบริหารสวนตําบลละแม   84. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒ 
85. สํานักงานขนสงจังหวัดสุราษฎรธานี   86. ศูนยสรางทางสุราษฎรธานี 
87. ศูนยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎรธานี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 88. องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท 
89. องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ   90. สํานักงานเทศบาลตําบลดอนสัก 
91. ที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี  92. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สรุาษฎรธานี 
93. แผนกเสมียนตราจังหวัดสุราษฎรธานี  94. สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี 
95. วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี   96. โรงพยาบาลคายวิภาวดีรังสิต 
97. กองสวัสดิการสังคม (สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี) 98. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีวิชัย  
99. สํานักสงเสรมิและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคใต  100. สํานักงานประปาสุราษฎรธานี 
101. กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๘  102. ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน 



  
103. ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน   104. สํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง 
105. ธนาคารไทยธนาคาร    106. ธนาคารออมสิน สาขาทุงใหญ 
107. สํานักงานทองถิ่นอําเภอฉวาง   108. ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี 
109. ธ.ก.ส. สาขาสุราษฎรธานี   110. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
111. สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี   112. ที่วาการอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
113. ธนาคารออมสินภาค ๑๓   114. บจก.ผลิตภณัฑอาหารเพื่อสุขภาพ เครือสหฟารม (สฎ) 
115. รานบิ๊กเอ ซุปเปอรมาเก็ต   116. บมจ. สยามแม็คโคร สาขาสุราษฎรธานี 
117. บริษัทพี.เค. มารีน เทรดด้ิง จํากัด   118. บริษัทเจาพระยาทาเรือสากล จํากัด 
119. บมจ. ซี.พ.ีออลล สาขาแหลมดิน   120. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาสามแยกแหลมดิน ๑ 
121. บมจ. ซี.พ.ีออลล สาขาแหลมดิน ๒  122. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาหาดเฉวง ๖ 
123. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาสามแยกเฉวง  124. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาชายหาดละไม ๔ 
125. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาชายหาดเฉวง ๗  126. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาชนเกษม 
127. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาดอนนก   128. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาดอนนกซอย ๑๓  
129. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาสี่แยกการุณราษฎร  130. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาหนาวัดโพธิ์ 
131. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาศรีวิชัย ๕๑  132. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาพุนพินออยล 
133. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาแสงเพชร   134. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาพอขุนทะเล 
135. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาหนาคายวิภาวดีรังสิต   136. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาสี่แยกโฉลกรัฐ 
137. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาบานนาสาร  138. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาเวียงสระ 
139. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขา ปตท.บานสอง  140. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาถนนอําเภอ 
141. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขา ปตท.สุรศักด์ิออยล 142. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาบานปลายแหลม 
143. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาชายหาดเฉวง  144. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขา ปตท.เวียงสระ 
145. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขา ปตท.ไชยา  146. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขา ปตท.บางใหญ 
146. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขา P.C. ขุนทะเล  148. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาโรงเรียนเมืองสุราษฎรธาน ี
149. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาหนาโรงพยาบาลสุราษฎรธานี 150. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขากาญจนดิษฐ 
151. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาอาชีวสุราษฎรฯ  152. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาดอนนก 
153. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาเวียงสระ       154. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาราชภัฏสุราษฎรธานี 
155. บมจ. ซี.พ.ี ออลล สาขาดอนสัก   156. บริษทั พลพัฒนมอเตอรเซลล จํากัด  
157. บริษัท หางสหไทยดีพารทเมนทสโตร (๑๙๘๗) จํากัด 158. บริษัทแปซฟิค แพลน จํากัด 
159. สวนบริการลูกคาจังหวัดสุราษฎรธานี (บมจ.ที โอ ที) 160. บริษัท โกลเดนโดนัท (ประเทศไทย) จํากัด (โลตัส) 
161. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด   162. บริษัท ฮอนดา (สสุ) จํากัด 
163. บริษัท สยามนิสสันสรุาษฎรธานี จํากัด  164. บริษัท แพเซง สุราษฎรธานี จํากัด 
165. หางหุนสวนจํากัด ตนตระกูลการเกษตร  166. บริษัท บรรจงทรัพยสุราษฎรธานี จํากัด  
167. บริษัท ทอป เซอรวิส โอเอ จํากัด   168. บริษัท เปาโลยานยนต  จํากัด 
169. บริษัท สิรสิิน เทรดด้ิง จํากัด   170. บริษัท ศุภกิตต์ิมอเตอร จํากัด  สาขาแสงเพชร 
171. สหยนต  ๗๗๗    172. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
173. บริษัท ประดิษฐพงศมอเตอร จํากัด สาขาบานนาเดิม 174. บริษัท ไททั่น มอเตอร จํากัด  สาขาบานนาเดิม 
175. “ทอป” มินิมารท    176. บริษัท ไพศาล จํากัด สาขาเวียงสระ 
177. หางหุนสวนจํากัด น. ชุมละมัย   178. บริษัท โคโคนัช แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
179. ศูนยบริการลูกคาสาขาสุราษฎรธานี (บมจ.ที โอ ที) 180. ที่ทําการไปรษณียสุราษฎรธานี 



  
181. บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด  (มหาชน)  182. สํานักงานนายอิทธิพล อุบลสถิต (AIA) 
183. โรงพยาบาลทักษิณ    184. รานไชยาคอมเทค 
185. รานทาชนะคอมพริ้นต    186. รานอันดามัน เน็ตเวิรค 
187. หางหุนสวนจํากัด บิท แอนด ไบท คอมพิวเตอร 188. ราน MN COMPUTER 
189. หางหุนสวนจํากัด สามัญ อิน โฟร คอม  190. บริษัท เซาเทิรน ไอที จํากัด 
191. รานสไปซ คอม    192. บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
193. รานโอ.พี. คอม    194. บริษัท บอส คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส จํากัด  
195. รานสุราษฎรโพรเกรส คอมพิวเตอร  196. รานท็อป ไอที เซลล แอนด เซอรวิส 
197. รานพงษคอมพิวเตอร    198. รานคนดีคอมพิวเตอร 
199. หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เค. ยนตรกิจ  200. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส จํากัด 
201. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี  202. สหกรณออมทรัพยจังหวัดทหารบกสุราษฎรธาน ีจํากัด 
203. ที่ทําการไปรษณียบานนา   204. บริษัท ปญญาวัสดุกอสราง  จํากัด 
205. บจก.ประจักษอุตสาหกรรม(๑๙๘๒)(สาขาเวียงสระ) 206. บริษัท ศุภกิตต์ิมอเตอร จํากัด สาขาเวียงสระ 
207. บริษัท ยูนิปาลมอินดัสทรี  จํากัด   208. หางหุนสวนจํากัด สุชาติ ลิสซิ่ง 
209. บริษัท ประจักษอุตสาหกรรม (๑๙๘๒) จํากัด 210. บริษัท บานดอนปยะกลการ จํากัด สาขาเคียนซา 
211. การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานตาขุน  212. ศูนยบริการลูกคาที โอ ที บานตาขุน 
213. บริษัท บานดอนปยะกลการ จํากัด สาขาบานตาขุน 214. บริษัท เมืองใหม คัตทรี จํากัด (มหาชน) 
215. ครัวเช่ียวหลาน    216. โรงงานกาแฟเขาทะลุ 
217. หางหุนสวนจํากัด  วาณิชยการยาง (๑๙๙๕)  218. ที่ทําการไปรษณียทาทองใหม 
219. การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกาญจนดิษฐ  220. หางหุนสวนจํากัด ดอนสักมอเตอร 
221. สํานักงานอัญชิสาและเพื่อน   222. บริษัท นครหลวงสุราษฎรลิสซิ่ง จํากัด 
223. บริษัท สิรสิิน เทเลคอม จํากัด   224. หางหุนสวนจํากัด สุราษฎร ผาทอง 
225. บจก.ซิงเกอรแหงประเทศไทย(สาขาบานดอน ๓) 226. รานลัลนลลิต บิวต้ีแคร 
227. หางหุนสวนจํากัด แสงดาราการยาง  228. บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
229. บริษัท แสงทองอินเตอรเทรด จํากัด  230. บริษัท พี.เอ็ม.วี. โบรกเกอร 
231. สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด  232. บริษัท ฟวเจอรช็อป แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
233. สํานักงานอุดมการณบัญชี   234. บริษัท ไพศาลสุราษฎรธานี จํากัด 
235. บริษัท พะงันทัวร ๒๐๐๐ จํากัด   236. วรกิจการบญัชีและธุรกิจ 
237. บริษัท สุราษฎรผลิตภัณฑนม จํากัด  238. รานคายคอมพิวเตอร 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1.  โรงแรมวังใต     2.  โรงแรมบี. เจ. 
3.  โรงแรมสยามธาน ี    4.  โรงแรมเอส. อาร. 
5.  โรงแรมไดมอนด พลาซา (สุราษฎรธานี)  6.  โรงแรมรอยเกาะ 
7.  โรงแรมบรรจงบุรี    8.  โรงแรมมาลีบู บีช รีสอรท 
9.  โรงแรมอิมเพียนา สมุย รีสอรท แอนด สปา  10.  โรงแรมเดอะแฟรเฮาส บีช รีสอรท 
11.  โรงแรมสันติบุรี รีสอรท    12.  โรงแรม Six Senses  Hideaway  Samui 
13.  โรงแรมกานดาบุรี รีสอรท แอนด สปา  14.  โรงแรมบอผดุ รีสอรท แอนด สปา 
15.  โรงแรมอิมพีเรียลเรือและบาน   16.  โรงแรมบัญดารา รีสอรท แอนด สปา 



  
17.  โรงแรมเมืองกุเรปน    18.  โรงแรม Kamalaya 
19.  โรงแรมขนอมโกลเดนบีช   20.  โรงแรมราชา คีรี รีสอรท แอนด สปา 
21.  โรงแรมเชอราตัน  กระบี่ บีช รีสอรท  22.  โรงแรมมารไิทม  ปารค แอนด สปา รีสอรท 
23.  โรงแรมโกลเดน บีช รีสอรท   24.  Khaolak  Sunset  Resort  
25.  Khaolak Bhandari Resort & Spa  26.  โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอรท แอนด สปา 
27.  โรงแรมกะตะกรุป    28.  Phangan  Buri  Resort  & Spa 
29.  โรงแรมกรรณตะวัน รีสอรท แอนด สปา  30.  โรงแรมลารกูนา ฮอลิเดย คลับ 
31.  โรงแรมศุโข สปา    32.  โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอรท 
33.  โรงแรมกะตะปาลม รีสอรท แอนด สปา  34.  โรงแรมบานสมุย รีสอรท 
35.  โรงแรมลาวาณา รีสอรท    36.  โรงแรมสมยุบุรี 
37.  โรงแรมเฉวงรีเจนท บีช รีสอรท   38.  โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอรท 
39.  โรงแรมพินนาเคิล สมุย    40.  โรงแรมเฉวงบลูลากูน 
41.  โรงแรมคาบานา แกรนด วิลล   42.  โรงแรมโนราห บีช รีสอรท แอนด สปา 
43.  โรงแรมแหลมทราย    44.  โรงแรมสยามธานี 
45.  โรงแรมสุภารอยัลบีช    46.  โรงแรมทวินโลตัส 
47.  โรงแรมบานแหลมทราย บีช รีสอรท แอนด สปา 48.  โรงแรมบุรี รสา วิลเลจ 
49.  โรงแรมเวิลด รีสอรท     50.  โรงแรมอิมพีเรียล สมุย 

ศิลปกรรม 
1.  แผนกวิจิตรศิลป  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 2.  รานจอรน โฆษณา 
3.  ราน อ.โฆษณา    4.  Napaporn  Art  Gallery 
5.  บริษัทอารต ครีเอท คอมมูนิเคช่ัน จํากัด  6.  หางหุนสวนจํากัด เบิรด คัลเลอรแล็ป 
7.  โรงเรียนสุราษฎรศิลปะไท    8.  หางหุนสวนจํากัด เชคสเปยร เวดด้ิง สตูดิโอ 
9.  บริษัทสิทธิประเสริฐ พริ้นติ้ง จํากัด   10.  รานอนุกิจการพิมพ 
11.  แผนกออกแบบฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 12.  ราน ๔๗ โฆษณา 
13.  บริษัทเวสทัล  เคมิคอล จํากัด   14.  ขนอมสปอรต 
15.  หางหุนสวนจํากัด เอ.พี. พริ้นติ้งแอนดกราฟฟก 16.  รานสไมล คลับ สตูดิโอ 
17.  รานโฟกัส ฟลม แอนด อารต   18.  สุราษฎรการพิมพ 
19.  หางหุนสวนจํากัด กรีนคอมพิวกราฟฟค  20.  รานสต๊ิกเกอร เอ็กซเพรส 
21.  รานที.พี. ซรี็อกซ สาขา ๑   22.  รานที.พี. ซรี็อกซ สาขา ๒ 
23.  รานแต็ก ดีไซน แอนด อารท   24.  PS GROUP 
25.  รานชาตรี สตูดิโอ Digital   26.  รานฟูจิฟลม เอ็กซเพรส ดิจิตอล 
27.  หางหุนสวนจํากัด เอส.พี. สตดิูโอ กรุป  28.  สัญญลักษณ  สตูดิโอ 
29.  รานวิสุทธิ์ศิลป 

 

 

 



  

ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม 
วัดธรรมบูชา

ร.ร.สุราษฎรพิทยา ธ.กสิกรไทย 

ถนนตลาดใหม

วอศ.สุราษฎรธานี 

ร.พ.ทักษิณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา 

ชุมชน ต.ตลาด 

ไปนครศรีธรรมราช

ไปทาเรือเกาะสมุย

ไปศาลากลางจังหวัด

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตั้งอยูในยานชุมชนเมืองสุราษฎรธานี ดานหนาของวิทยาลัย
ติดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียง
ตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต           
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซ่ึงตั้งอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียง 
มีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขางของวิทยาลัยเปนที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และยังมีพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่สีเขียว มีตนไมรมรื่นแนวดานหลัง
ของวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ตั้งอยูท่ี  456/3  ถนนตลาดใหม   ตําบลตลาด    
อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธานี  84000  มีพื้นที่ทั้งหมด  7  ไร   1 งาน   80.3  ตารางวา 

 
แผนที่สถานที่ต้ังวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

อาคารสถานที ่

วัดโพธิ์นิมิต



  

แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เนื้อที ่ 7  ไร  1  งาน  80.3 ตารางวา 

 

1.   อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ  3  ชั้น  2.   อาคารคณะวิชาศิลปกรรม  2  ชั้น 

3.   อาคารคณะวิชาพืน้ฐาน  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. พระพุทธรปู     14. ปอมยาม 

15. เรือนเพาะชํา     16. อาคารสปา 
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สนามบาสเกตบอล 
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สนามวอลเลยบอล 

ท่ีเอกชน 
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 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎรธานี 
 

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  คณะวิชาพืน้ฐาน 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 นกัศึกษา 1  หลัง   

9 แฟลตพักอาศัย 15 หนวย   

10 บานพักครแูฝด 6  หนวย   

11 บานพักคนงานภารโรง 7  หนวย  

12 ศาลาพักผอน  1  หลัง   

13 อาคารสปาและความงาม 1 หลัง 950,000.00 2551 

 

 

 

 



  

ภาพประกอบอาคารเรียน 

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 1  บริหารธุรกิจ อาคาร 2  ศิลปกรรม 

อาคาร 3  อํานวยการ/พ้ืนฐาน อาคาร 4 บริหารธุรกิจ/โรงอาหาร

อาคาร 5  คหกรรมศาสตร



  

 
 

 

 

 เกียรติประวติัที่วิทยาลัยไดรับ ประจําป 2550 
 
 
 
 
        
          ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
      จากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน 
          คุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  
      ดานการอาชีวศึกษา ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน  
      2549 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลชนะเลศิ ประเภททีมผสม   > > > > > > > 
จากการแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษาระดับภาคใต 
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2550  ณ  วิทยาลัยเทคนิค 
กระบี่  จ.กระบี่ 
 
 
 

 

เกียรติประวัติและผลงานดีเดน 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที ่1 ประเภทคู 
จากการแขงขันหมากลอมอาชีวศึกษาระดับภาคใต เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2550 

ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  จ.กระบี ่
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
รายวิชา การสรางภาพดวยคอมพิวเตอร  ในงานการประชุมวิชาการ องคการวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยและแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ ๑๘ ประจําปการศึกษา 
2550  ระหวางวันที่ 24-26 มกราคม 2551  จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาวิจิตรศิลป รายวิชา    
การออกแบบบรรจุภัณฑ  ในงานการประชุมวิชาการ องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยและ
แขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ครั้งที่ ๑๘ ประจําปการศึกษา 2550  ระหวาง
วันที่ 24-26 มกราคม 2551  จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
       
 เขารวมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม  
 ในงาน” รอยใจอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  
 5 ธันวามหาราช” วันที่ 1-9 ธันวาคม 2550  
 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพฯ 
 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
ไดรวมจัดฝกอบรม 108 อาชพี ในการประชมุวิชาการ 
ระดับชาต ิองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 
ในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 29 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จ.ชุมพร 
 
 
 



  

 
 
 
 
ผลงานทางดานวิชาการ 

1.  นางฉวีวรรณ  จันทรชิต  ครูแผนกวิชาการตลาด   
 รับรางวัล Best of the Best ตามโครงการที่ปรึกษาธุรกิจพันธอา 
 (Rcheewa Service Provider) เม่ือเดือนมกราคม 2551   
 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับ สํานกังานสงเสริม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. ครูฉวีวรรณ  จันทรชิต  ครูสมจิต  แขงขัน และครูจีรพรรณ  โยธาปาน ไดรับคัดเลือกเปน   
The Best Practices จากโครงการพัฒนาบริกรธุรกิจ (Service Provider) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

3. ครูสมจิต  แขงขัน และ ครูฉวีวรรณ  จันทรชิต  ไดรับคัดเลือกเปน The Best of the Best 
เดินทางไปศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ณ ประเทศญี่ปุน เม่ือวันที่ 
12-18 ธันวาคม 2550 จากโครงการพัฒนาบริกรธุรกิจ (Service Provider) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

4. การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4  เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550  จากมหาวิทยาลัย   
ราชภัฎนครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลดังนี้ 

   รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ไดแก นางสาวรัตนาวดี  เชี่ยวกุลวิชัย และนางสาวจุฑารัตน  
  แจงเศรษฐ  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 

   รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ไดแก นางสาวมัตติกา  ขําคม และนางสาวอัญชลี  เสริมษมา  
  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 

5. การแขงขันทักษะทางวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาคใต 
ระหวางวันที่ 24 – 25 มกราคม 2551 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดรับรางวัล 
ดังนี้ 

   รางวัลดีเย่ียม  จากการแขงขันทักษะอาหารจานเดียว (ขาวยําสมุนไพร) โดยนักศึกษา 
  ระดับชั้น ปวส.2  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ไดแก  นางสาวนาตยา  ไชยมา   
  นางสากาญจนา  ฤทธิพันธ  นางสาวจิตตเรมา  แกวบุตร  และนางสาวรัตติยา  ศรีนิล   



  

   รางวัลดีมาก  จากการแขงขันทักษะอาหารวาง (ปอเปยะสามสหาย) โดยนักศึกษาระดับชั้น 
  ปวช.3  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ไดแก  นางสาวอรกมล  ขุนเสถียร  นางสาว  
  ดวงพร  ลักษณะชู  นางสาวนุชนารต  พุทธธรรมรงค  และนายธรรมรัตน  ไสหลวง 

6. รางวัลชนะเลิศ  จากการนําเสนอแผนธุรกิจ “ขาวยําศรีสุราษฎร” ในการแขงขันเขียนแผนธุรกิจ 
โครงการอาชีวะสรางสรรค แปรฝนสูธุรกิจ ปที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 
2 กรกฎาคม 2550 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี ไดแก นางสาวอรพรรณ  อินทชาติ และ 
นางสาวตรีจณา  สุทธิ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด 

7. รางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2550 โดยนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด ไดแก นางสาวธิดารัตน สุบรรณรัตน  นางสาวกนกวรรณ เมือง
สวัสดิ์  นางสาวศศิประภา หนูยัง  นางสาวณัติฐากรณ เกตกรณ และ นางสาวพวงผกา ถาวร 

8. รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จากการแขงขันจําหนายเคก คุกก้ีปใหม 2551 ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด ไดแก นายธวัชชัย 
ลายพัฒน  นางสาวธิดารัตน สุบรรณรัตน นางสาวกนกวรรณ เมืองสวัสดิ์ นางสาววัชรี เพชรนอย 
และนางสาวจิราวดี ศรีระวิ 

9. การแขงขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2550 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
สุราษฎรธานี ไดรับรางวัลดังนี้ 

   รางวัลชนะเลิศ การแตงกลอนสด ไดแก นายธวัชชัย ลายพัฒน และนางสาวธิดารัตน  
  สุบรรณรัตน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด  

   รางวัลชนะเลิศ การตอบปญหา ไดแก นางสาวณัติฐากรณ เกตกรณ และนางสาววาสนา 
  กล่ันเกลี้ยง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด  

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การอานทํานองเสนาะ ไดแก นางสาวศิรินทรา หนูหวาน  
  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด  

10. การประกวดผลงานศิลปะศิลปนรุนเยาว ตามโครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว จังหวัดสุราษฎรธานี
ประจําป 2550 เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมวังใต ไดรับรางวัล ดังนี้ 

   รางวัลชนะเลิศ  การเขียนภาพประกอบงาน Story board เศรษฐกิจพอเพียง คือ        
  นายชัยปุระ มีถาวร นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
   รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 การเขียนภาพประกอบงาน Story board เศรษฐกิจพอเพียง 
  คือ นายกรรชยั  ไชยมุสิก นักศึกษาระดับชัน้ ปวช.2 แผนกวิชาการออกแบบ 
   รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ  คือ นายอัครพล ปาลกุล ระดับชั้น 
  ปวช.3 แผนกวิชาออกแบบ 



  

11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดวาดภาพ ตามโครงการสัปดาหความปลอดภัยในการ
ทํางานภาคใต ครั้งที่ 8 เม่ือวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา        
สุราษฎรธานี  คือ นายพีระพันธ จันทรพร นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมสืบสาน
ปณิธานทานพุทธทาส เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ของสํานักงานศิลปและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  คือ นางสาวพรรณนิดา เพ็งบุญ นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนก
วิชาการตลาด  

13. โครงการคุณธรรมนําความรู ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2550 เม่ือ
วันที่ 6 กันยายน 2550 ไดรับรางวัลดังนี้ 

   รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจน  คือ นายณัฐปพล ชูเสนห  นักศึกษาระดับชั้น 
  ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวทิพยสุนีร เทพทวี นักศึกษาระดับชั้นปวส.2  
  แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 
   รางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต ไดแก  นายสรพงษ เรืองศรี และนายศิริพงษ  
   ขุนสูงเนิน  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ผลงานทางดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
1.  การประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับกลุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี 
 ประจําปการศึกษา 2550 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ไดรับ
 รางวัลดังนี้ 
   รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป “ผงปรุงรสแกงเลียง” 
  โดยมีครูที่ปรึกษาผงปรุงรสแกงเลียง ไดแก ครูสามารถ เนียมมุณี, ครูธีรพล ทองเพชร และ
  ครูวิลัยวรรณ  พรหมรักษ และนักเรียนผูผลิตคิดคน ไดแก นางสาวอังคนา หนูเหมือน      
  นางสาวชุติมา ปานทอง  นางสาวอนุสรา เดชบุตร นางสาวศริญญา บุญสูงเนิน นางสาว  
  อังศุมาลิน ชุมเอียด นางสาวอิสราภรณ  จิตมุง นางสาวรัตนาวดี เชี่ยวกุลวิชัย นางสาว  
  บุญวดี ไชยมาศ นางสาวภัคฎินวดี ชวยวงศ และนางสาววรรณกมล สายทองแท  นักศึกษา
  ระดับชั้น ปวช. 2/1 การบัญชี 
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 3  ส่ิงประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป     
  “บูดูขาวยํา” โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูสามารถ เนียมมุณี ครูเพ็ญพร พันธุนะ และครูธีรพล 
  ทองเพชร นักศึกษาผูผลิตคิดคน คือ นางสาวนภารัตน เพ็ชรรัตน นางสาวพรรณนิสา       
  ชูสุวรรณ และนางสาวธนิกานต  ไพฑูรย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาอาหารและ
  โภชนาการ 

 



  

2.  รางวัลชนะเลิศ “ทีมธุรกิจขาวยําศรีสุราษฎร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” จากการประกวด 
 ทีมธุรกิจเปนนวัตกรรมดีเดน/นาสนใจในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตามโครงการ
 อาชีวะสรางสรรค แปรฝนสูธุรกิจ ปที่ 2 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ณ วิทยาลัยเทคนิค      
 สุราษฎรธานี โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นางฉวีวรรณ จันทรชิต และนักศึกษาไดแก นางสาวอรพรรณ 
 อินทชาติ นางสาวตรีจนา  สุทธิ นางสาวณิชวรรณ ราษฎรเจริญ นางสาววรารัตน ลัดดากุล และ
 นางสาวธิดารัตน โชติกุล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

 นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

 นางจิราวรรณ    นวลรอด รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

ผูจัดทํา 

 นางเสาวณีย ไกรนุกูล หัวหนางานแผนงบประมาณและขอมูลสารสนเทศ 

 นายจักรกฤษณ ภูทอง เจาหนาที่งานขอมูลสารสนเทศ 

 นางจารุวรรณ   อมรกุล คณะทํางานขอมูลสารสนเทศ 

 นางสุภาภรณ   ราชจินดา คณะทํางานขอมูลสารสนเทศ 

 นางธนพร ฤทธิรงค เจาหนาที่ธุรการ 

 นางสาวเพ็ชรา  นิลย่ิงดี เจาหนาที่เอกสารการพิมพ 


	คำนำ 
	สารบัญ 
	   หน้า 
	ข้อมูลบุคลากร              26 

	  หน้า 
	 จำแนกตามประเภทวิชา 
	ข้อมูลครุภัณฑ์           39 
	ข้อมูลตลาดแรงงาน          42 
	ข้อมูลอาคารสถานที่          51 
	เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น         55 


	สารบัญแผนภูมิ 
	  หน้า 
	 
	 
	พันธกิจ 
	 
	 




	วิชาดี  การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู 
	อาจารย์นอกสถานศึกษา  และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขา 
	วิชาที่เลือกเรียน และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่ง 
	วิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่ 
	เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิต 
	มีทักษะ  การฝึกความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบ 
	อาชีพได้และหมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชำนาญในวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นใน 
	การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
	ใฝ่ธรรมะ การศึกษาให้เข้าใจและการนำหลักธรรมที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการ 
	ดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
	สามัคคี  การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้าง 
	ชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง 
	มีวินัย  การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตาม 
	ระเบียบของสถานศึกษารู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา 
	ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม 
	 
	 
	 
	 


	ระบบปกติ
	ระบบทวิภาคี
	ระดับ ปวส.
	โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา 
	 
	     
	โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
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