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งานงานงานศนูยศนูยศนูยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ   

วิทยาลัยอาชีวิทยาลัยอาชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎรธานีวศึกษาสรุาษฎรธานีวศึกษาสรุาษฎรธานี   

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ   



คํานํา 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2553 น้ี  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําขึ้นโดยรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ไดแก  ขอมูลทั่วไป , ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน , ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ขอมูลบุคลากร , 
ขอมูลงบประมาณและการเงิน , ขอมูลครุภัณฑ , ขอมูลตลาดแรงงาน , ขอมูลอาคารสถานที่ และเกียรติ

ประวัติและผลงานดีเดน  ซ่ึงมีความสําคัญและมีประโยชนที่จะนําไปประกอบการบริหารการจัดการ    

ทําแผนพัฒนาดานตาง ๆ ของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลนํามาจัดทําเอกสาร
ฉบับน้ี  หากทานมีขอเสนอแนะขอไดโปรดแจงใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศทราบดวย จักเปนพระคุณย่ิง 

 

 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

30 กันยายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
   หนา 
คํานํา 

ขอมูลทั่วไป  1 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  1 
 ปรัชญาการอาชีวศึกษา  ปรัชญาสถานศึกษา  2  

 ประวัติสถานศกึษา  3 
 การจัดการศกึษาของสถานศึกษา  4 
 ผูบริหารสถานศึกษา  7  
 โครงสรางการบริหารสถานศกึษา  8  
 รายนามผูบรหิารสถานศึกษา  9 
 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 10 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 11 

ขอมูลหลักสตูรการเรียนการสอน 12 

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  ปการศึกษา 2553 12 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 15 

 จํานวนผูสมัครและรับไว  ปการศึกษา  2553 15 
 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวิชา ระดับช้ันเรียนและหองเรียน 20 
 จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2552 23 
 จํานวนครู ตอ นักเรียน นักศกึษา ในปการศกึษา 2553 25 
 การมีงานทาํของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2551 (ภายใน 1 ป) 26 

ขอมูลบุคลากร 27 

 จํานวนบุคลากร ปการศกึษา 2553 จําแนกตามประเภท 27 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามคณุวุฒิทางการศกึษา 28 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทวิชา 29 

 คุณวุฒิบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 30 

 

 



  หนา 

ขอมูลงบประมาณ 37  

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2553 จําแนกตามรายจาย 37 
 งบประมาณวัสดุฝกที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2553  38 
     จําแนกตามประเภทวิชา 

ขอมูลครุภัณฑ 39 

 ครุภัณฑที่จัดซ้ือ/จัดหา ในปงบประมาณ 2553 39 

ขอมูลตลาดแรงงาน 41 

 สถานประกอบการที่มีตาํแหนงงานวาง ประจําปการศึกษา 2552 41 
 สถานประกอบการที่รวมจัดการเรียนการสอน ประจําปการศกึษา 2553 43 

ขอมูลอาคารสถานท่ี 48 

 สถานทีต่ั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 48 
 แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎรธานี 49 
 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 50 
 ภาพประกอบอาคารเรียนในวทิยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎรธานี 51 
 หมายเลขโทรศพัทภายใน วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 52 

เกียรติประวัตแิละผลงานดีเดน 54 

 เกียรติประวัตทิีว่ิทยาลัยไดรับ ประจําป 2552 54 
 ผลงานดีเดนของครู และนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2552 58 

 
 

 

 

 

 



สารบัญแผนภูมิ 

   หนา 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว ระดับ ปวช. 19 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว ระดับ ปวส. 19 

แผนภูมิสรุปจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2553 22 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2552 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

“มุงเนนคุณธรรม   นอมนําวิชา   จัดการอาชีวศึกษา   พัฒนาทองถิ่น” 
 
 
 

 

 

 

 

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีความรู  

 ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ สามารถปฏิบัติไดจริง 

 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และสามารถ 

 ประกอบอาชีพไดดวยความมั่นใจ 

2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับทั้งใน 

 ระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

3.  พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน 

 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 



 
 
 

 
“รูจริง     ทําได     เขาใจชีวิต” 

 
 
 
 
 

 “วิชาดี     มีทักษะ     ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย” 

วิชาดี การหม่ันศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียน หองสมุด จากครู 

อาจารยนอกสถานศึกษา  และแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชา
ที่เลือกเรียน และความรูที่เก่ียวของในการประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการ

ตาง ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรูที่เก่ียวของในการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวิต 

มีทักษะ การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบ 

อาชีพไดและหมั่นศึกษาฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอื่นๆ ที่จําเปนในการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 

ใฝธรรมะ การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชใน 
การดํารงชีวิตและการอยูรวมกันอยางปกติสุข 

สามัคคี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจ 

กันสรางชื่อเสียงมาสูสถานศึกษาอันเปนที่รักย่ิง 

มีวินัย  การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตอง 

ตามระเบียบของสถานศึกษารูบทบาทและหนาที่ของนักเรียน นักศึกษา

ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม 

 

ปรัชญาการอาชีวศึกษา 

ปรัชญาสถานศึกษา 



 

 
 

 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เดิมใชนามวา “โรงเรียนชางเย็บเส้ือผาสุราษฎรธานี” โดย

การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เม่ือวันที่   10 
สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ันประถมศึกษา ปที่ 4 
ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลี  อาตมะมติร 
เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

ครูแผว พรหมสวัสด์ิ และครูกฤษณ บุญยรัตน มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 4 ไร  1 งาน  

80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองช้ัน และยายมาเรียนใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเส้ือผาจนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึง
เปล่ียนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรีเรียน  2 ป และเปล่ียนช่ือเปน 
“โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี” 

พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซ้ือที่ดิน จํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 เปล่ียนช่ือ
เปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานี และ โรงเรียน

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาเขต 1  และวิทยาเขต 2” 

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

ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี     

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

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

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

 
 
 
 

ประวัติสถานศึกษา 



 

 
 
 

พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงที่สําเร็จช้ันประถมศึกษาปที ่4 เรียนวิชาชีพ 
พ.ศ.2491 เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี 
พ.ศ.2494 เปดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2502 เปดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2504 เปดสอนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 สายอาชีพ 
พ.ศ.2506 โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ จากองคการยูนิ

เซฟ  รุนที ่2  มีการปรบัปรุงหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพ แผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและ
โภชนาการ, คหกรรมศาสตร และศิลปหัตถกรรม  เวลาเรียน 3 ป 

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรงุใหมช้ัน ม.ศ.4 
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4,  ม.ศ.5,  ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหมทุกช้ันเปนรุนแรก 
พ.ศ.2516 เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ และคหกร

รมศาสตรทัว่ไป 
พ.ศ.2519 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 
พ.ศ.2520 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และคหกรรมศาสตรทัว่ไป  

และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
พ.ศ.2524 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
พ.ศ.2525 เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ.2526 เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต 
พ.ศ.2527 เปดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบญัชี 

เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี   โดยรับนักเรียนทีสํ่าเร็จ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ 

พ.ศ.2528 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตรทัว่ไป 

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

พ.ศ.2532 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธรุกิจบริการ และวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาชีพ 

การจัดการของสถานศึกษา 



พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน 
พ.ศ.2534 เปล่ียนหลักสูตร ปวท. สาขาธรุกิจบริการเปนสาขาธรุกิจโรงแรม 
พ.ศ.2537 เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอรธรุกิจ  การ

บัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน) 
พ.ศ.2538 ใชหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ.2538 
 ระดับ ปวช. มีสาขาวิชาและกลุมวิชาเพิ่มจากที่มีอยูเดิม คือ 
 

ระบบปกติ 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว กลุมวิชาธรุกิจทองเท่ียว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุมวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป กลุมวิชาวจิิตรศิลป 

 
ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว กลุมวิชาธรุกิจโรงแรม 

 
ระดับ ปวส. 

เปดรับผูจบการศึกษา ม.6 หลักสูตร พ.ศ.2538  สาขาการบัญชี 
คอมพิวเตอรธรุกิจ และธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ.2539 วิทยาลัยดําเนินการสอนสาขาวิชาและกลุมวชิาระดับ ปวช.(ระบบทวิภาค)ี เพิ่ม 2 สาขา  ไดแก  
สาขาวิชาพณิชยการ  กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก  และ สาขาวิชาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ กลุมวชิา
ธุรกิจส่ิงพิมพ 

พ.ศ.2540 ใชหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศกัราช 2540 เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน 

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
พ.ศ.2542 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวภิาค ีกลุมวิชาธรุกิจอาหาร และปดสอนระดับ ปวส. ระบบทวภิาค ี

สาขาการจัดการธรุกิจคาปลีก 
พ.ศ.2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาค ีสาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก

ผูสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 
พ.ศ.2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 ประเภทวิชา     คหกรรม, 

พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และศิลปกรรม 
พ.ศ.2546 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545  (ปรับปรุง 2546)  

ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม 
 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธรุกิจ และอุตสาหกรรมทองเท่ียว 



พ.ศ.2548 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
สาขางานธุรกจิคาปลีก(ท็อปซุปเปอรมารเกต็) 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว  สาขาวิชาการสปาและความงาม 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการเลขานุการ  และสาขางาน

คอมพิวเตอรธรุกิจ 
-   เปดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ    
    -  รับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวิชาการตลาด  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวชิาการจัดการธรุกิจคาปลีก  และ

สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 
    -  รับผูสําเร็จการศกึษาจาก ม.6  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวิชาการตลาด  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ประเภท

วิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาสปาและความงาม 

พ.ศ.2549 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      สาขางาน

คอมพิวเตอรธรุกิจ 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา

วิจิตรศิลป  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

พ.ศ.2551 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขาวิชา 
คอมพิวเตอรกราฟก 

พ.ศ.2552 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาออกแบบเส้ือผา 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระบบทวิภาค ี

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมทองที่ยว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

พ.ศ.2553 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส 

 



โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎรธาน ี
 

 

 
 
 

 
นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ 

        ผูอํานวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

     
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
               
             
    
 

นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา  
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  
ฝายบริหารทรพัยากร                         

นายสุทธิพัฒน  อมรกุล  
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                 

นางสาวสีดา  ขํากลิ่น  
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  
ฝายแผนงานและความรวมมือ        

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  
ฝายวิชาการ       



แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการวิทยาลัย

นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรกึษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

นางศรีไพร  ภาราทอง 

หัวหนางานบุคลากร 
นางปญจวรรณ  ออนหวาน 

หัวหนางานการเงิน 

นางจีรพรรณ  โยธาปาน 

หัวหนางานการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน  อูสกุล

หัวหนางานพัสดุ 

นางชฎาภรณ  เฟองฟุง 

ฝายพัฒนากิจการฯ

นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 
ฝายวิชาการ

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางสาวสีดา  ขาํกล่ิน 

หัวหนางานปกครอง

นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหนางานกิจกรรมฯ 

นางนฤมล  แยมศรี 

หัวหนางานแนะแนวฯ 

นางนงลักษณ  เรียบรอย 

หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
นายโชคชัย  จุลภักด์ิ 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นายจักรกฤษณ  ภูทอง 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางมาลี  วองเกษฎา 

แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย

นางชะอุม  ปญญานันท 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสุนทรี  แขงขัน 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

นางนฤมล  แยมศรี 

แผนกวิชาการบัญชี

นายสมจิต  แขงขัน 

แผนกวิชาการเลขานุการ

นางศรีไพร  ภาราทอง 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

นางปยะพร  เข็มขาว 

แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
นางชลลดา  มีเพียร 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

นายกําชัย  ณ พัทลุง 

หัวหนางานทะเบียน 
นางจริยา  มณีโรจน 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 
นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา 

หัวหนางานความรวมมือ

นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

นางจารุวรรณ  อมรกุล 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

นางธนภร  ฤทธิเกษม 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 

นางฤดี  เพชรมณี 

หัวหนางานสวัสดิการฯ 

นางฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 

นางณัฐกาญจน  ผลผลา 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

นางอุบล  เบญจพงศ 

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นางสาวพัชรนันท  อาจหาญ 

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางเบญจมาศ  ชวยดํารงค 

หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 

นายธีรพล  ทองเพชร 

แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ

นายแสนดี  เบญจพงศ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นายเทียนชัย  เพชรวิเชยีร 

แผนกวิชาออกแบบ 
นายพรสฤษด์ิ  วีแกว 

แผนกวิชาสปาและความงาม

นางสาวสาธินี  ตออาวุธ 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป

นายธนาวุฒิ  กลาเวช 



 
 

 

 

 
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 กิ่งวัชระพงศ ผูอํานวยการ 

รายนามผูบริหารสถานศกึษา 



 

 

 
 
 
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 

 

คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา 



 

 
 

 

1.  นายธานี เทือกสุบรรณ  ประธานกรรมการ 

2.  นายเชาวพงศ ฐิติสวัสด์ิ   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 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 



 
 

 

 

 
 หลักสูตรท่ีเปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2553  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  

   (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป  

 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 สาขางานตัดเย็บเส้ือผา 
 สาขางานออกแบบเส้ือผา 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
    สาขางานคหกรรมการผลิต 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาพณิชยการ 
    สาขางานการบัญชี 
    สาขางานการขาย 
    สาขางานการเลขานุการ 
    สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 
    สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ 
    สาขางานการจัดการโลจิสติกส   

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
    สาขางานการโรงแรม 
    สาขางานการโรงแรม (ทวิภาค)ี 
  
 

หลักสูตรการเรียนการสอน 



 1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาศิลปกรรม 
    สาขางานวิจิตรศิลป 
    สาขางานการออกแบบ 
    สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 

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

   2.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

   2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาการบัญชี 
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
    สาขาวิชาการตลาด 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

   2.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
    สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
     สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) 
     สาขาวิชาการสปาและความงาม 

   2.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
 
 
 
 
 
 



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

   3.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   3.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
    สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 

   3.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

4. หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 มี

สาขาวิชาดังนี้ 
    สาขาวิชาการบัญชี 
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

  จํานวนผูมาสมัครและรับไว  ปการศึกษา 2553 

ระดับ ปวช. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปวช.(ปกติ)      
คหกรรม      

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย      

     สาขางานตัดเย็บเส้ือผา 40 1 11 1 13 

     สาขางานออกแบบเส้ือผา 40 2 24 2 24 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      

     สาขางานอาหารและโภชนาการ 120 19 125 18 115 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร      

     สาขางานคหกรรมการผลิต 80 - 31 5 40 

รวมคหกรรม 280 22 191 26 192 

พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพณิชยการ      
     สาขางานการบญัชี 160 7 245 4 170 

     สาขางานการขาย 80 5 83 4 75 

     สาขางานการเลขานุการ 80 - 83 1 88 

     สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ 120 62 254 19 108 

     สาขางานการจัดการโลจิสติกส 40 4 47 4 36 

รวมพาณิชยกรรม 480 78 712 32 477 

นักเรียน นักศึกษา 



ระดับ ปวช. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว      

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว      
     สาขางานการโรงแรม 120 21 191 11 111 

รวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 120 21 191 11 111 

ศิลปกรรม      
สาขาวิชาศิลปกรรม      
     สาขางานวิจิตรศิลป 40 30 32 19 22 

     สาขางานการออกแบบ 40 24 20 22 21 

     สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 40 63 48 22 26 

รวมศิลปกรรม 120 117 100 63 69 

ปวช.(ทวิภาคี)      
พาณิชยกรรม      
สาขาวิชาพณิชยการ      
     สาขางานธุรกิจคาปลีก 40 5 20 7 26 

รวมพาณิชยกรรม 40 5 20 7 26 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว      
     สาขางานการโรงแรม 40 6 41 7 33 

รวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 40 6 41 7 33 

รวม ปวช. 1,080 249 1,255 146 908 

 
 
 
 
 
 
 



ระดับ ปวส. 
  

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวส.(ปกติ)      
คหกรรม      
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 20 2 9 - 3 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 3 20 2 18 

สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร 20 - 10 - 4 

รวมคหกรรม 80 5 39 2 25 

บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการบัญชี 120 6 88 5 70 

สาขาวิชาการตลาด 40 1 30 1 25 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 40 - 27 - 16 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 12 28 11 14 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 1 22 1 16 

รวมบริหารธุรกิจ 270 20 195 18 141 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว      
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 - 28 - 12 

สาขาวิชาการจัดการธรุกิจทองเท่ียว 20 - 1 - - 
รวมอุตสาหกรรมทองเท่ียว 60 - 29 - 12 

ศิลปกรรม      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 20 8 12 6 12 

รวมศิลปกรรม 20 8 12 6 12 

ปวส.(ม.6)      
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 1 11 2 20 

รวมบริหารธุรกิจ 40 1 11 2 20 

 



ระดับ ปวส. 
 

ผูมาสมัคร รับไวได 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แผนรับ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวส.(ม.6)      

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 30 1 12 1 9 
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจทองเท่ียว 30 - - - - 

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 60 1 12 1 9 

ศิลปกรรม      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 20 7 6 4 5 

รวมศิลปกรรม 20 7 6 4 5 

ปวส. (ทวิภาคี)      
บริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจคาปลีก 20 1 2 - - 

รวมบริหารธุรกิจ 20 1 2 - - 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว      

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 2 21 2 15 

สาขาวิชาการสปาและความงาม 20 1 7 1 3 

รวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 60 3 28 3 18 

รวม ปวส. 630 46 333 36 242 

รวมท้ังหมด 1,710 295 1,588 182 1,150 

 
ขอมูล  ณ  วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 



แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว  ระดับ ปวช. 

 

แผนภูมิสรุปจํานวนผูมาสมัครและรับไว  ระดับ ปวส. 
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 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทวชิา ระดับช้ันเรียน 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             

 - ผาและเคร่ืองแตงกาย 1 14 1 11 1 14 1 3 1 11 5 53 

 - ออกแบบเสื้อผา 1 26 1 14 - - - - - - 2 40 

 - อาหารและโภชนาการ 3 133 3 80 3 91 1 20 1 22 11 346 

 - คหกรรมท่ัวไป 1 45 2 34 2 54 1 4 1 6 7 143 

รวม 6 218 7 139 6 159 3 27 3 39 25 582 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ            
 - การบัญชี 4 174 5 170 5 166 2 75 3 119 19 704 

 - การขาย/การตลาด 2 79 2 64 2 48 1 26 1 44 8 261 

 - การเลขานุการ/ 
การจัดการท่ัวไป 

2 89 2 53 2 56 1 16 1 30 8 244 

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 3 127 4 134 3 115 1 25 1 33 12 434 

 - การจัดการโลจิสติกส 1 40 - - - - 1 17 1 15 3 72 

รวม 12 509 13 421 12 385 6 159 6 241 50 1,715 

ศิลปกรรม             

 - วิจิตรศิลป 1 41 1 11 1 8 - - - - 3 60 

 - การออกแบบ 1 43 1 25 1 26 - - - - 3 94 

  - คอมพิวเตอรกราฟก 1 48 1 33 1 26 1 18 1 7 5 132 

รวม 3 132 3 69 3 60 1 18 1 7 11 286 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             

 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

3 122 3 85 3 99 1 12 1 19 11 337 

รวม 3 122 3 85 3 99 1 12 1 19 11 337 

ระบบทวิภาค ี             
พาณิชยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ 
            

 - ธุรกิจคาปลีก/ 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 

1 33 1 14 1 20 - - 1 12 4 79 

รวม 1 33 1 14 1 20 - - 1 12 4 79 

 
 



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. 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว             

 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

1 40 1 30 1 29 1 17 1 32 5 148 

 - การสปาและความงาม - - - - - - 1 4 - - 1 4 

รวม 1 40 1 30 1 29 2 21 1 32 6 152 

ม.6             

พาณิชยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ 
            

 - คอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - - 1 22 1 19 2 41 

รวม - - - - - - 1 22 1 19 2 41 

ศิลปกรรม             

   - คอมพิวเตอรกราฟก - - - - - - 1 9 1 10 2 19 

รวม - - - - - - 1 9 1 10 2 19 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว             

 - การโรงแรม/การโรงแรม 
และบริการ 

- - - - - - 1 10 1 10 2 20 

รวม - - - - - - 1 10 1 10 2 20 

รวมท้ังส้ิน 26 1,054 28 758 26 752 15 278 15 389 110 3,231 

ที่มา  :  งานทะเบียน 10 มิถุนายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



แผนภูมิจํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  หนวย : คน  

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 516 66 582 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,382 453 1,835 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 405 104 509 

ศิลปกรรม 261 44 305 

รวม 2,564 667 3,231 
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 จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศกึษา ปการศึกษา 2552 ตามระดับและประเภทวชิา 
ปวช. ปวส. รวม 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 
แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 
แรก 
เขา 

สอบ 
ได 

รอยละ 

คหกรรม          

- ผาและเคร่ืองแตงกาย 40 17 42.50 5 1 20.00 45 18 40.00 

- อาหารและโภชนาการ 108 52 48.15 27 24 88.89 135 76 56.30 

- คหกรรมท่ัวไป 63 35 55.56 7 5 71.43 70 40 57.14 

รวม 211 104 49.29 39 30 76.92 250 134 53.60 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ          

- การบัญชี 173 129 74.57 87 76 87.36 260 205 78.85 

- การขาย / การตลาด    92 47 51.09 34 30 88.24 126 77 61.11 

- การเลขานุการ 77 55 71.43 25 24 91.00 102 79 77.45 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 43 38 88.37 67 54 80.60 110 92 3.61 

- การจัดการโลจิสติกส - - - 16 15 93.75 16 15 93.75 

รวม 385 269 69.87 229 199 86.90 614 468 76.22 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว          

- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 86 65 75.58 50 35 70.00 136 100 73.53 

รวม 86 65 75.58 50 35 70.00 136 100 73.53 

ศิลปกรรม          

- วิจิตรศิลป 39 11 28.21 - - - 39 11 28.21 

- การออกแบบ 40 14 35.00 - - - 40 14 35.00 

- คอมพิวเตอรกราฟก - - - 16 16 100.0 16 16 100.00 

รวม 79 25 31.65 16 16 100.0 95 41 43.16 

ระบบทวิภาค ี          

-  ธุรกิจคาปลีก/การจัดการ 
ธุรกิจคาปลีก 

36 22 61.11 4 2 50.00 40 24 60 

- การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ 44 19 43.18 24 23 95.83 68 42 61.76 

รวม 80 41 51.25 28 25 89.29 108 66 61.11 

รวมทั้งหมด 841 504 59.93 362 305 84.25 1,203 809 67.25 

ที่มา :  งานทะเบียน 30 เมษายน 2553 
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แผนภูมิจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 หนวย : คน 

ประเภทวิชา ปวช.  ปวส. รวม 

คหกรรม 104 30 134 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 291 201 492 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 84 58 142 

ศิลปกรรม 25 16 41 

รวม 504 305 809 

 

 

 



 จํานวนครู ตอนักเรียน นักศึกษา ในปการศึกษา 2553   
 
 

ประเภทวิชา 
ครู 

ประจํา 
พนักงาน 

ราชการ 

ครู 

พิเศษสอน 

จํานวน 
นร.  นศ. 

อัตราสวน 
ครู : นักเรียน 

คหกรรม 16 1 3 582 1 : 29 

พาณิชยกรรม 29 2 3 1,835 1 : 54 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 5 - 2 509 1 : 73 

ศิลปกรรม 5 - 2 305 1 : 44 

สามัญสัมพันธ 17 3 10 3,231 1 : 108 

รวม 72 6 20 3,231 1 : 33 

 

 

 
 

อัตราสวน ครู : นักเรียน 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาณิชยกรรม 1: 54  

คหกรรม 1: 29  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

1: 73 ศิลปกรรม 1: 44  

สามัญสัมพันธ 
1: 108 



  การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา รุนปการศึกษา 2551  (ภายใน 1 ป)  

 
หนวย : คน 

ระดับ / ประเภทวิชา 
มีงานทํา 
(รอยละ) 

ศึกษาตอ 
(รอยละ) 

ติดตามไมได 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

ปวช. 25 496 39 560 

 (4.46) (88.57) (6.96)  

คหกรรม 5 98 4 107 

 (4.67) (91.59) (3.74)  

พาณิชยกรรม 11 289 27 327 

 (3.36) (88.38) (8.26)  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 9 87 - 96 

 (9.38) (90.63) -  

ศิลปกรรม - 22 8 30 

 - (73.33) (26.67)  

ปวส. 39 345 15 396 

 (9.85) (87.12) (3.79)  

คหกรรม 9 40 - 49 

 (18.37) (81.63) -  

พาณิชยกรรม 14 232 10 256 

 (5.47) (90.63) (3.91)  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 13 66 2 81 

 (16.05) (81.48) (2.47)  

ศิลปกรรม - 7 3 10 

 - (70.00) (30.00)  

รวม 64 
(6.69) 

841 
(87.97) 

54 
(5.65) 

956 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด ปการศึกษา 2553  จําแนกตามประเภท 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

      หนวย : คน 

อัตรากําลัง ประเภท

บุคลากร ชาย หญิง รวม 
หมายเหตุ

ผูบริหาร 1 4 5  

ขาราชการคร ู 15 56 71 มาชวย 6 คน ไปชวย 2 คน 

บุคลากรทางการศึกษา - 2 2  

พนักงานราชการ - 6 6  

ครูพิเศษสอน 5 21 26  

ลูกจางประจํา 5 3 8  

ลูกจางช่ัวคราว 2 27 29  

รวม 28 117 147  
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จํานวนบุคลากร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 

หนวย : คน 

วุฒิการศึกษา 

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

รวม 

ผูบริหาร - 5 - - 5 

ขาราชการคร ู - 32 39 - 71 

บุคลากรทางการศึกษา - - 2 - 2 

พนักงานราชการ - 1 5 - 6 

ครูพิเศษสอน - 4 22 - 26 

ลูกจางประจํา - - - 8 8 

ลูกจางช่ัวคราว - - 20 9 29 

รวม - 42 88 17 147 
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 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภทวิชา 
 
 
 
 
 

  

  

หนวย : คน 

ครูประจํา พนักงานราชการ ครูพเิศษสอน 
ประเภทวิชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม หมายเหต ุ

คหกรรม         
ผาและเคร่ืองแตงกาย - 7 - - - - 7 มาชวย 1 คน 
อาหารและโภชนาการ - 5 - 1 - 1 7  
คหกรรมท่ัวไป - 4 - - - 2 6 มาชวย 1 คน 

รวม - 16 - 1 - 3 20  

พาณิชยกรรม         
การบัญช ี 1 10 - - 1 - 12 มาชวย 1 ไปชวย 1 
การเลขานุการ - 6 - - - 1 7 ไปชวย 1 คน 
การตลาด - 4 - - - 1 5  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2 - 2 1 3 9  
การจัดการโลจิสติกส - 3 - - - - 3  

รวม 3 25 - 2 2 5 37  

อุตสาหกรรมทองเท่ียว         

การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ - 5 - - - 1 6 มาชวย 2 คน 
การสปาและความงาม - - - - - 1 1  

รวม - 5 - - - 2 7  

ศิลปกรรม         
วิจิตรศิลป 3 - - - - - 3  
ออกแบบ 1 1 - - - 3 5  

รวม 4 1 - - - 3 8  
สามัญสมัพันธ 7 9 - 2 3 4 25 มาชวย 1 คน 
สัมพันธธุรกิจ 1 - - 1 - 4 6  

รวม 8 9 - 3 3 8 31  

15 56 - 6 5 21 103  
รวมท้ังหมด 

71 6 26 103  

สัมพันธธุรกิจ, 6

สามัญสัมพันธ, 25

ศิลปกรรม, 8

คหกรรม, 20

พาณิชยกรรม, 37

อุตสาหกรรมทองเท่ียว, 7



คุณวุฒิบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 

 ฝายบริหาร 

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

 2. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา 
     ฝายบริหารทรัพยากร   ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 3. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 

     ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ค.บ. (ศิลปศึกษา)    ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
      ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ)   ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
      ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 4. รองผูอํานวยการวิทยาลัย    นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 

     ฝายแผนงานและความรวมมือ  คบ.(คหกรรมศาสตร)  MAT.H.E (วิธีสอนคหกรรม) 

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

 ฝายปฏิบัติการสอน 

 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
 1. นางชะอุม  ปญญานันท   กศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย)  หัวหนาแผนก 

 2. นางสาวณัฐนีย  ดนูนาถ   คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
 3. นางนิ่มนวล   จงทอง   คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
      คอ.ม. (ครุศาสตรเทคโนโลยี) 

4. นางสาวศุลีพงษ  ชํานาญเนตร  คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย)    
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)    

 5. นางสาวจิระพันธ  เกียรติพันธ  คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
 6. นางสุวิมล  ศรีแสง   ค.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 
 7. นางสาวจุรีวรรณ   รัฐการโกวิบูลย  คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) 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) 
  
 แผนกวิชาคหกรรมท่ัวไป 
         1. นางนฤมล   แยมศรี   คศ.บ. (คหกรรมศาสตร)  หัวหนาแผนก 

คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) มาชวยราชการจาก วก.หลังสวน 
2.นางสาวสุธิดา  พัลลภดิษฐสกุล              ค.บ. (คหกรรม)    

 3. นางวรรณวิมล   ฉวีบุญยาศิลป              ศษ.บ. (คหกรรม) 
         4. นางธนภร  ฤทธิเกษม                   ค.บ. (คหกรรม) 
          
        แผนกวิชาการบัญช ี
           1. นายสมจิต  แขงขัน                    บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  หัวหนาแผนก 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
          2. นางกัญญพิดา  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 (การจัดการท่ัวไป)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

           9. นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา             บธ.บ. (การบัญชี)  บธ.ม. (การบัญชี) 
      ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

 10.นางวาสนา  วิเชียร     บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  บธ.บ.(การบัญชี) 
 11.นางสาวเยาวพร  สุขพรมา   บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
 

          แผนกวิชาการเลขานุการ 
          1. นางศรีไพร  ภาราทอง               บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ)  หัวหนาแผนก 

คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 
        2. นางจันทนา   ทวีชาติ   บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)    

3. นางอรทัย  เมืองแมน    บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 
4. นางสาวมณฑา  หม่ืนชนะ   บธ.บ. (การเลขานุการ) รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
5. นางจิตรา  วงศวรานุรักษ   บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-เลขานุการ) ไปชวยราชการ วท.ปทุมธานี 

 6. นางสุจวน  แขงขัน    บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)   



 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 1. นางปยะพร   เข็มขาว   บธ.บ. (การเลขานุการ)   หัวหนาแผนก 

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

 แผนกวิชาการขาย/การตลาด 
 1. นางชลลดา  มีเพียร   บธ.บ. (การตลาด) หัวหนาแผนก 
 2. นางเบญจมาศ  ชวยดํารงค   บธ.บ. (การตลาด) 
 3. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต   บธ.บ. (การตลาด)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)    
 4. นางสุภาภรณ  กอวนิช   บธ.บ. (การตลาด)  บธ.ม. (การตลาด) 
 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1. นายกําชัย  ณ พัทลุง   กศ.บ. (ฟสิกส)   หัวหนาแผนก 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

 2. นางชนานิศ  มีพฤกษ   บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

 3. นางเสาวณีย  ไกรนุกูล   ปทส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 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) 
 4. นางจิตลดา  ออมทรัพยสิน   บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) มาชวยราชการจาก วท.ระนอง 
      คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) 
 5. นางวราภรณ  เยาวแสง   บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
      มาชวยราชการจาก วก.เบตง 

 
 แผนกวิชาออกแบบ/คอมพิวเตอรกราฟก 

 1. นายพรสฤษฎ  วีแกว   ศษ.บ. (ศิลปกรรม)   หัวหนาแผนก 

 2. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ   ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 



 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
 1. นายธนาวุฒิ  กลาเวช   ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)    หัวหนาแผนก 
 2. นายโชคชัย  จุลภักด์ิ   ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย) 
 3. นายพฤติพงษ  วงศวรรณา   ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)  

 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

 1. นายเทียนชัย  เพชรวิเชียร   กศ.บ. (พลศึกษา)  หัวหนาแผนก 
 2. นางอุบล  เบญจพงศ   กศ.บ. (สังคมศึกษา)  

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 3. นางคุรุวรรณ  ยังวนิชเศรษฐ   วท.บ. (จิตวิทยา)   
 4. นายสมพร  สวัสดิรักษ   กศ.บ. (พลศึกษา) 
 5. นางนงลักษณ  เรียบรอย   ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) ศศ.ม. (การแนะแนว) 

6. นางจารุวรรณ  อมรกุล   ค.บ. (นาฏศิลป)  ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 7. นายสุวนัย  ทองสุข   วท.บ. (คณิตศาสตร) 
 8. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี  กศ.บ. (เคมี)   กศ.ม. (เคมี) 
 9. นายธีรพล  ทองเพชร   วท.บ. (เกษตรศาสตร)   นศ.บ. (นิเทศศาสตร), 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 
 10. นายอรรถวุฒิ  บุญทวี   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
 11. นางชฎาภรณ  เฟองฟุง   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 12. นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
 13. นายเสรี  จําเนียร   ศษ.บ. (คณิตศาสตร) 
 14. นายสามารถ  เนียมมุณี   ศษ.บ. (วิทย-คณิต) 
 15. นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ  ค.บ. (วิทยาศาสตร) 
 16. นางกรองกาญจน  สรวงชู   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มาชวยราชการจาก วก.หวยยอด 
 
 แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 

1. นายแสนดี  เบญจพงศ   น.บ. (นิติศาสตร)  น.ม.(นิติศาสตร)  หัวหนาแผนก 

  
 9พนักงานราชการ 

 1. นางสุมนัส  คลายเพชร   ค.บ. (ภาษาไทย) 
 2. นางนพลักษณ  จุลภักด์ิ   ศศ.บ. (ภาษาไทย)   
 3. นางอรอนงค  แซล่ิม   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

 4. นางสาวศรีแพร  วิชัยดิษฐ   บธ.บ. (การตลาด) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 
 5. นางสาวสยุมพร  แซแต   กศ.บ.(การศึกษา) 
 6. นางสาวโสภา  อัยสุวรรณ   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 



 ครูพิเศษสอน 

 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

1. นางปยาภรณ  กั้นเกตุ   ค.บ. (คหกรรมศาสตร) 
 2. นางรังสิมา  บุญมีชัย   ค.บ. (คหกรรมศาสตรท่ัวไป) 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. นางสาวชนันณัตถ  พรหมหิตาทร  วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

แผนกการบัญชี 
1. นายสมโชค  ราชบุรี   บช.บ.(การบัญชี) 

แผนกวิชาการเลขานุการ 

 1. นางเอื้อมพร  จันทรแกว   บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

 แผนกวิชาการขาย/การตลาด 

1. นางสาวธารวิมล  ใจตึง   บธ.บ.(การตลาด) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 1. นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย   คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 2. นางสุพัตรา  เมืองฤกษ   บธ.บ.(คอมพิวเตอร) 
 3. นางสาวนฤมล  โสภา   คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
 4. นายทิฐิกร  บุญเช้ือ   คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

แผนกวิชาการโรงแรม 

 1. นางสุภาภรณ  ราชจินดา   ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

แผนกวิชาสปาและความงาม 

 1. นางสาวสาธินี   ตออาวุธ   ศษ.บ.(สุขศึกษา) คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) หัวหนาแผนก 

แผนกวิชาออกแบบ/คอมพิวเตอรกราฟก 

1. นางสาวอมรรัตน  ชุมพินิจ   ศศ.บ.(ศิลปศาสตรออกแบบประยุกตศิลป) 

2. นางสาวจันทิมา  ชวยพิทักษ  ศศ.บ.(ศิลปศาสตร)  คอ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี) 
3. นางสาวนาขวัญ  จันทรจํารัส  ศษ.ม.(ศึกษาศาสตร) 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

 1. นายสมปราชญ  ชัยสุตานนท  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.A. (ปรัชญา) 
2. นางสาววิลัยวรรณ  พรหมรักษ  วท.บ. (วิทยาศาสตร) 
3. นายศุภกิจ  ภูวรกิจ   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
4. นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
5. นางสาวศิริรัตน  เลิศสนเมธากุล  ศศ.บ.(ปรัชญา) 
6. Mrs.Beatriec Leredh   B.A. in Education (English)  
7. นายประดิษฐ  ทองคณารักษ  กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 



แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 
 1. นางจริยาท  ประดิษฐทรัพย   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป-การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

2. นางสาวสุพิชญา  รักแดง   บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

3. นางสาวอัญญาพร  เอี่ยมโสภณ  นบ.(นิติศาสตร) 
4. นางสาวเครือวัลย  วัฒนาทิพยธํารงค  บธ.บ.(การตลาด) 

  บุคลากรทางการศึกษา 
 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  จันทรชื่น   ประถมศึกษา 6 

 5. นายสุนทร   วิชัยดิษฐ   มัธยมศึกษา 3 

 6. นายชัยสิทธ์ิ   หมิกใจดี   ปวช.3 (ชางยนต) 
7. นายพนัส  สุรทิน    มัธยมศึกษา 3 

พนักงานขับรถยนต 

1. นายชูศักด์ิ  บุญพรอม   มัธยมศึกษา 3 

  ลูกจางชั่วคราว 
 1. นางกาญจนา  ไชยเทพ   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 2. นางสาวรักชนก  ขัติพรม   ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 3. นางธัญดา  ทิพยนอย   ศศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

 4. นางสุนทรียา  ขนายนอย   ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 5. นางศิริพร   พรศรี    บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 6. นางสาวเพ็ชรา   นิลย่ิงดี   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 
 7. นางสาวมนิตา  ชูศรี   บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 8. นางสาวคัทลียา   วัชณะสวัสด์ิ  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 9. นางสาวชีวรัตน  หีตนาแค   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 10. นางสาวอรพิณ  สละ   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 11. นางสาวสุนิสา  รักษา   บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 12. นางสาววนันชนก  อรรณพ   ปวส.การตลาด 



 13. นางสุจิตรา  บุญญสุวรรณ   ปวส.ผาและเคร่ืองแตงกาย 
 14. นางสาววนิดา   กุลจิตติภักดี  บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
  15. นางสาวพวงรัตน  เพชรรอด  คบ.(บรรณารักษศาสตร) 

 16. นางสาวอาทิตยา  อินทรจันทร  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 17. นางสาวรัชนีกร  บาง   ปวส.การโรงแรมและบริการ 

 18. นางสาวพรเพ็ญ  พงษแพทย  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 19. นางเบญจวรรณ  จิรัฐติโชติ  บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 20. นางธนพร  ฤทธิรงค   บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 21. นายนพรัตน  เปาอินทร   ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 22. นายวุฒิพงษ  จันทรเดช   ปวส.การโรงแรมและบริการ 

 23. นางสาวอรวรรณ  ชูพัฒนพงษ  ปวส.การตลาด 
 24. นางสาวพงศผกา  แสงวิจิตรกุล  ปวส.อาหารและโภชนาการ 
 25. นางสาวทิพยสุนีร  เทพทวี   ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 
 26. นางสาววรรณรัตน  เช่ียวกุลวิชัย  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 27. นางสาวสุนันทา  วังณรงค   ประถมศึกษา 6 

 28. นางสาวสุดาวดี  จํารัสฉาย  บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

 29. วาท่ี ร.ต.ภัทราวดี  นุมทอง   บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย) 
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  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ 2553   จําแนกตามรายจาย 

 
  

 
 
 
 

รายจาย งบประมาณ บกศ. รวม 

เงินเดือน 19,533,075.06 - 19,533,075.06 

คาจางประจํา 940,420.00 - 940,420.00 

คาจางช่ัวคราว 612,550.00 39,580.00 652,130.00 

เงินประจําตาํแหนง 3,431,234.95 - 3,431,234.95 

คาตอบแทน 2,413,298.00 177,780.00 2,591,078.00 

คาใชสอย 1,806,847.89 390,947.37 2,197,795.26 

คาวัสดุ 604,888.66 1,985,897.18 2,590785.84 

คาสาธารณูปโภค 333,112.40 562,422.62 895,535.02 

คาครุภัณฑ - - - 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง 4,562,500.00 - 4,562,500.00 

งบอุดหนุน - - - 

งบอ่ืน ๆ 26,003,995.00 5,650.00 26,009,645.00 

รวม 60,241,921.96 3,162,277.17 63,404,199.13 

ที่มา :  งานวางแผนงบประมาณ 30 มิถุนายน 2553 

บกศ., 

3,162,277.17

งบประมาณ, 

60,241,921.96

งบประมาณ 



คหกรรม 
624,778 

พาณิชยกรรม 
434,790 

ศิลปกรรม 
347,480 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
676,687 

สามัญสัมพันธ 
106,937 

  งบประมาณวัสดุฝกท่ีไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  2553     

      จําแนกตามประเภทวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

  งบประมาณ 
ประเภทวิชา 

งบดําเนินการ งบอุดหนุน-พื้นฐาน 
รวม 

คหกรรม 152,588.00 472,190.00 624,778.00 

พาณิชยกรรม 184,807.00 491,880.00 434,790.00 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 99,430.00 248,050.00 676,687.00 

ศิลปกรรม 90,250.00 344,540.00 347,480.00 

สามัญสัมพันธ 50,000.00 56,937.00 106,937.00 

รวม 577,075.00 1,613,597.00 2,190,672.00 

ที่มา :  งานวางแผนงบประมาณ 5 ตุลาคม 2553 

 

 

 

 



 

 

 

  รายการครุภัณฑปงบประมาณ 2553 
ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน วิธีการไดมา 

ฝายบริหารทรัพยากร 
    

งานทะเบียน 
1.เคร่ืองพิมพเลเซอร 1 เคร่ือง งปม. 

     งานพัสดุ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 1 เคร่ือง งปม. 

 
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง งปม. 

 
3.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1  ชุด บริจาค 

 
4.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง บริจาค 

     งานอาคารสถานท่ี 
1.พัดลมดูดควัน 1 ตัว งปม. 

 
2.เคร่ืองกรองนํ้า 4 เคร่ือง งปม. 

 
3.ถังน้ําสแตนเลส 1 ชุด งปม. 

 
4.ชุดโตะหมูบูชาไมสักทอง 1 ชุด งปม. 

ฝายแผนงานฯ 
    

     งานประกันคุณภาพฯ 
1.ตูใสแฟมเอกสาร 1 ตู งปม. 

 
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด งปม. 

     งานศูนยขอมูลฯ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด งปม. 

     งานวิจัยพัฒนาฯ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด งปม. 

ฝายวิชาการ 

    

     งานสื่อการเรียนการสอน 
1.จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 1 จอ งปม. 

 
2.กลองวิดีโอ 1 ตัว งปม. 

 
3.ขาต้ังกลองวิดีโอ 1 ชุด งปม. 

 
4.กลองถายรูปดิจิตอล 1 ตัว งปม. 

 
5.เลนสซูม 1 ชุด งปม. 

 
6.แฟลชอัตโนมัติ 1 ชุด งปม. 

 

ครุภัณฑ 



 

ฝาย/งาน รายการครุภัณฑ จํานวน วิธีการไดมา 

 
7.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 1 เคร่ือง งปม. 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด งปม. 

     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด งปม. 

       UNEVOC 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 10 ชุด งปม. 

     แผนกวิจิตรศิลป 
1.สิ่งแกะ ขนาด 6-8 ซม. 1 ตัว งปม. 

 
2.สิ่วแกะ ขนาด 5-7 ซม. 1 ตัว งปม. 

 
3.สิ่วแกะลาย 1 ตัว งปม. 

 
4.เล่ือยมือ 1 ตัว งปม. 

     แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 11 ชุด งปม. 

 
2.เคร่ืองสํารองไฟฟา 1 เคร่ือง งปม. 

 
3.สาวิตซ 26 Port พรอมโมดูล 1 ชุด งปม. 

 
ไฟเบอรออฟติก    

 
4.เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง งปม. 

 
ที่มา :  งานพัสดุ 21 กรกฎาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  สถานประกอบการท่ีมีตําแหนงงานวาง ประจําปการศกึษา  2553 

 
หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล 
757/10 ซ.ประดู 1 ถ.สาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร.02-2940281,2940294 
แฟกซ.02-22943024 

พนักงานขาย ม.3-ป.ตรี ญ/ช 18-25  

บจก.เซ็นทรัล ฟูด รีเทล  
(ท็อปส เดล่ี สาขาสุราษฎรธานี) 
99/9 ม.2 ถ.แจงวัฒนะ บางตลาด 
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
โทร.02-8317300  
แฟกซ.02-8353704 

พนักงานแคชเชียร และ

จัดเรียงสินคา  36  อัตรา 
 

ม.3 
ปวช.ขึ้นไป 

ญ/ช 18
+
 ประสบการณ

0-1 ป 

บจก.เอสซีจี แลนดสเตป  
(เครือซีเมนตไทยทุงสง) 
146/18 ม.7 ถ.ทุงสง-ตรัง ต.ท่ีวัง  
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร.075-538248-9  
แฟกซ.075-538247 

ผูแทนขายภาคใต ปวส. 
ทุกสาขา   

เกรดเฉลี่ยไม

ตํ่ากวา 2.5 

ช ไมเกิน 

27 

 

บจก.ทัทซูโน เอน็จิเนียริ่ง แอนด 

เซอรวิส (ศูนยบริการเขตภาคใต)  
19/79 ม.18 ต.คูคต อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12130 
โทร.074-201295 
แฟกซ.074-551285 

ฝายบริการลูกคา ปวช./ปวส. 
หรือเทียบเทา 

ช ไมเกิน 

30 ป 

 

 
 
 

ตลาดแรงงาน 



หนวยงาน/ที่ตั้ง ตําแหนงงานวาง วุฒิ เพศ อายุ(ป) หมายเหตุ 

บจก.เพอรฟอรแมก เอ็นเตอรไพรส 
87/138 ม.5 ถ.วิภาวดี ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทร.077-922281-83 
แฟกซ.077-224332 

ผูชวยจัดซื้อ 2 อัตรา 
ชางเขียนแบบ 2 อัตรา 

ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

 

ไมระบุ 
ไมระบุ 

 

 

 บจก. เอสซีจี เน็ตเวิรค แมนเนจเมนท 

1 ถ.ปูนซิเมนตไทย บางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 
โทร.02-5863333,02-5864444 
แฟกซ.02-5862961,02-9103139 

ไมระบุ ปวส. ไมระบุ ไมระบุ  

หจก.สุชินกรุป 

81/69  ม.1  ต.บางก ุ ง  อ.เมือง 
จ.สุราษฎรธานี  84000 
โทร.077-273560 

พนักงานขายสินคา ปวช./ปวส. ไมระบุ ไมระบุ  

บริษัท อัญญาวี รีสอรท กรุป 
390 ม.2  ต.อาวนาง  อ.เมือง 
จ.กระบ่ี  81000 
โทร.075-819437-8 
แฟกซ.075-819439  

พนักงานตอนรับ 
พนักงานบัญชี 
พนักงานเสิรฟ 
พนักงานหองครัว 
พนักงานแมบาน 

ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ  

บจก. เอ็มที19 (รานอาหาร วันไหน) 
105/109 ม.1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎรธานี 84320 
โทร.077-425300 
แฟกซ.077-425301 

พนักงานแคชเชียร 3 อัตรา  
พนักงานสโตร     1 อัตรา 
พนักงานเสิรฟ   15  อัตรา 
พนักงานผูชวยกุก 4 อัตรา 
พนักงานประจําหองเล้ียง

เด็ก                 2 อัตรา 
คนสวน             1 อัตรา 
ชางท่ัวไป           1 อัตรา 
แมบาน             1 อัตรา 
พนักงานตอนรับ   4 อัตรา 
พนักงานบาร       3 อัตรา 

ไมระบุ ช/ญ ไมระบุ  

 
 
 



  สถานประกอบการท่ีรวมจัดการเรียนการสอน  ประจําปการศึกษา  2553 
       จําแนกตามหนวยงานท้ังหมด  270  แหง  ไดแก 
 
 

 

 
 
 
 
หนวยงานราชการ : 
1.สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 2.สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี 

3.สํานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี 4.สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี 

5.สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 6.องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

7.สํานักงานสหกรณและการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี 8.สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎรธานี 

9.ศาลแขวงจังหวัดสุราษฎรธานี 10.สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี 
11.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรธานี 12.สํานักงานอัยการเขต  8 

13.สํานักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎรธานี 14.สํานักงานเรือนจํากลางสุราษฎรธานี 

15.สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 16.สํานักงานประชาสัมพันธ เขต 5 

17.ศูนยมะเร็ง สุราษฎรธานี 18.สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

19.โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 20.สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 

21.ท่ีวาการอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 22.สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี 

23.สํานักงานทรัพยากรปาไมท่ี ๑๑ สุราษฎรธานี 24.สํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี ๔ 

25.สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานีสุราษฎรธานี 26.สํานักงานขนสงจังหวัดสุราษฎรธานี 

27.สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๐ 28.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขตท่ี 1 

29.สํานักงานกองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9) 30.คายทหารจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี 

31.ท่ีวาการอําเภอเคียนซา 32.ท่ีวาการอําเภอเวียงสระ 

33.สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสระ 34.สํานักงานเทศบาลตําบลบานเช่ียวหลาน 

35.ท่ีวาการอําเภอพระแสง 36.โรงพยาบาลพระแสง 

37.ท่ีวาการอําเภอคีรีรัฐนิคม 38.ท่ีวาการอําเภอทาฉาง 

39.โรงพยาบาลทาฉาง 40.สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี (สาขาไชยา) หมูท่ี 1 

41.ท่ีวาการอําเภอไชยา 42.สํานักงานทองถิ่นอําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

43.ท่ีวาการอําเภอวิภาวดี 44.ท่ีวาการอําเภอทาชนะ 

45.สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอทาชนะ 46.สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร 

47.สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาบานนาสาร 48.ท่ีวาการอําเภอบานนาสาร 

ราชการ, 74

บริษัท หางราน

, 118

รัฐวิสาหกิจ, 34

โรงแรม, 44



หนวยงานราชการ : 
49.ท่ีวาการอําเภอกาญจนดิษฐ 50.ท่ีวาการอําเภอสิชล 

51.สํานักงานเทศบาลตําบลดอนสัก 52.สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ 

53.ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอกาญจนดิษฐ 54.เทศมนตรีเมืองเกาะสมุย 
55.แขวงการทางสุราษฎรธานี สํานักงานทางหลวงท่ี 14 56.สํานักงานทาอากาศยานสุราษฎรธานี 

57.โรงพยาบาลทาโรงชาง 58.ท่ีวาอําเภอพุนพิน   
59.สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เขต 11 สุราษฎรธานี 60.สํานักงานเทศบาลเมืองทาขาม 

61.สํานักงานเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 62.ท่ีวาการอําเภอขนอม 

63.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 64.ธนาคารออมสิน (สาขาราษฎรอุทิศ) 

65.ธนาคารออมสิน (สาขาตลาดใหม) 66.ธนาคารออมสิน (สาขากาญจนดิษฐ) 

67.ธนาคารออมสิน (สาขาทาฉาง) 68.ธนาคารออมสิน (สาขาพระแสง) 

69.ธนาคารออมสิน (สาขาบานนาสาร) 70.ธนาคารออมสิน  (สาขาขนอม) 

71.ธนาคารออมสิน (สาขาสิชล) 72.ธนาคารออมสิน (สาขาพุนพิน) 

73.ธนาคารออมสิน (สาขาหลังสวน) 74.ธนาคารออมสิน (สาขาทาชนะ) 

 
รัฐวสิาหกิจ : 
1.ท่ีทําการไปรษณียจังหวัดสุราษฎรธานี 2.สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี  

3.สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี 4.ศูนยบริการลูกคา ทีโอที (สาขาสุราษฎรธานี)  

5.สํานักงานบริการลูกคา กสท. สุราษฎรธานี 6.สวนบริการลูกคา ทีโอที (สาขาตําบลวัดประดู) 
7.สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพนัธ NBT  8.ธนาคาร กรุงไทย (สาขาศรีวิชัย) 

9.ธนาคาร กรุงไทย (สาขาตลาดใหม) 10.ธนาคาร กรุงไทย (สาขาสุราษฎรธานี) 

11.ธนาคารกรุงไทย (สาขาเทสโกโลตัส สุราษฎรธานี) 12.ธกส.(สาขาสุราษฎรธานี) 

13.ท่ีทําการไปรษณียทาทองใหม 14.ธกส.(สาขาพระแสง) 

15.ธกส.(สาขาบานนาสาร) 16.ธกส.(สาขาเวียงสระ) 

17.ธกส.(สาขาบานนาเดิม) 18.ศูนยบริการลูกคา ทีโอที (สาขาเกาะสมุย) 
19.การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุย 20.ท่ีทําการไปรษณีย อําเภอกาญจนดิษฐ 

21.ท่ีการไปรษณีย สาขาทาทองใหม 22.ธกส.(สาขากาญจนดิษฐ) 

23.ท่ีทําการไปรษณียอําเภอเคียนซา 24.ธกส.(สาขาเคียนซา) 

25.ธกส.(สาขาทาชนะ) 26.ท่ีทําการไปรษณีย สาขาอําเภอทาชนะ 

27.ธกส.(สาขาบานตาขุน) 28.ธนาคาร กรุงไทย (สาขาพุนพิน) 

29.ธนาคาร กรุงไทย (สาขาขนอม) 30.ธกส.(สาขาสิชล) 

31.บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 32.ท่ีทําการไปรษณีย สาขาพุนพิน 

33.สถานีรถไฟเขาหัวควาย 34.ท่ีทําการไปรษณียทาชนะ 

 
 



บริษัท หางราน หางหุนสวนจํากัด  : 
1.บริษัท ไอทีอัพเดท จํากัด 2.รานบานศิลป 

3.หางหุนสวนจํากัด วิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน 4.ราน วิน วิน คอมพิวเตอร 

5.รานท็อปพลัสคอรปอเรช่ัน 6.บริษัท อันติมิตซีพี จํากัด 

7.ราน NETWORK IL 8.หางหุนสวนจํากัด โพร เทค คอมพิวเตอร (๑๙๙๙) 
9.หางหุนสวนจํากัด วิวเทคอิเล็กทรอนิกค 10.สํานักงานสุรลักษณ โลอุลกะมณี 

11.บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (สาขาสี่แยกแสงเพชร) 12.บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สาขาทาฉาง 
13.บริษัท ประจักษอุตสาหกรรม 14.บริษัท ประจักษอุตสาหกรรม (๑๙๘๒) จํากัด 
15.บริษัท หางสหไทยดีพารทเมนสโตร (๑๙๘๗) จํากัด 16.บริษัท บรรจงทรัพยสุราษฎรธานี จํากัด 
17.รานขายยา เอฟ พี เภสัช 18.ราน ZAVE   SUPERMARKET 

19.ราน กบ ฝน เบเกอร่ี 20.บมจ.อยุธยา อลินอันซ C.P ประกันชีวิต สาขาสุราษฎรธานี 

21.โรงงานบางสวรรคน้ํามันปาลม 22.บริษัท พิมลพรรณ  การบัญชี 
23.สํานักงานตรวจสอบบัญชี พีออดิท 24.บริษัท ฮอลดา สาขาบางกุง 
25.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 26.บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 

27.บริษัท สุราษฎรธานี ฮอลดา ออโตโมบิล จํากัด 28.บริษัท ไพศาลสุราษฎรธานี 
29.รานสไปซคอม   30.บริษัท ลิฟววิงพลัส คอนซัลแตนท 
31.รานกาญจนรงค เฟอรนิเจอร 32.รานบอสไบทไอที 

33.บริษัท พีซี ปโตรเลียม (บางกุง) 34.ราน ที คอม 

35.รานเสริมอิเลคทริค 36.ราน เอ พลัส คอม 
37.บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอรจํากัด 38.ราน  เบสท  ไอ ที เซอรวิส 

39.บริษัท ส.สมุยธุรกิจ 40.บริษัท Inter  Express Logistics จํากัด 
41.บริษัท บ๊ิกโต ซุปเปอรโปรจํากัด 42.บริษัท สี่สหายการขนสง (สาขาบานนาสาร) 
43.รานคุณออย  ฟลอรีส 44.รานไมสวย 

45.รานพิมพฟลาวเวอร 46.รานซันฟลาวเวอร 
47.รานต๋ิมดอกไม 48.บริษัท ออฟฟค รีเทล จํากัด 
49.ราน บุษยกรไดเรคเซล 50.บริษัท TP  ดิทราย 

51.บรัษัท เจ.พี กาซเทค 52.บริษัท จีเนียสเมคคานิค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
53.รานโมเดิรนเลิฟ เวดดิ้ง สตูดิโอ 54.รานขวัญดาว 
55.ราน ณ เจาหญิง เวดด้ิง 56.หางหุนสวนจาํกัด เค.ที.กราฟกและบรรจุภัณฑ 
57.โรงพิมพอุดมลาภ 58.หางหุนสวนจาํกัด เจ ๘ เทรดด้ิง แอนด เซอรวิส 
59.ราน สุธี ดิจิตอลโพโตเอ็กเพรส 60.รานสัญลักษณ สตูดิโอ 
61.หางหุนสวนจาํกัด เอพี.พร้ินต้ิงแอนดกราฟก 62.หางหุนสวนจาํกัด ๔๗ โฆษณา 
63.โซล เมท แกลลอร่ี 64.รานเจาคุณกราฟก 
65.ราน พีเอส กรุป 66.ราน เฟลท คัลเลอรแลป 
67.ราน เค- ออฟ ช็อป โฟโตแอนดดิจิตอล 68.แบล็คคัต & ไบรดเวดด้ิง สตูดิโอ 

 



บริษัท หางราน หางหุนสวนจํากัด : 
69.อีซี่ เน็ตเวิรค  แอนด กราฟก ดีไซน 70.โรงพิมพสิทธิประเสริฐ 

71.เอส พี สตูดิโอ 72.เชคสเปยร เวดดิ้ง สตูดิโอ 
73.ราน ไซน 74.โฟกัสแอนดอารต 
75.โรงเรียนสุราษฎรศิลปะไทย 76.ราน ๔๗  ไวนิล 

77.บริษัท เอส.พี. ปร้ินแอนดกราฟก 78.บริษัท ศูนยรวมการบัญชี จํากัด 
79.บมจ.บูรพาเทคนิคคอลเอ็นจีเนียร่ิง 80.บริษัท S.Y.B.  ตรวจสอบบัญชี จํากัด 
81.บริษัท นครหลวงสุราษฎรลิสซิ่ง จํากัด 82.บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด สาขาสุราษฎรธานี 
83.บริษัท ไทคุณเฮง จํากัด 84.หางหุนสวนจาํกัด สุราษฎรผาทอง 
85.รานเซานเทรินไอที 86.หางหุนสวนจาํกัด มิตรเกษมซัพพลาย 
87.รานไนทสฟราวเวอร 88.๓BB  บอรดแบน 

89.บริษัท เอเน็ตคอมพิวเตอร 90.ราน พีซีวินช็อป(บ๊ิกซี) 
91.บริษัท แอนเซลล 92.รานอนุชาศิลป 
93.รานงานศิลป 94.ราน สดุดี แมนช่ัน 
95.บริษัทเกาพาราวูด 96.ราน Guarantee Computer 
97.บริษัท สยาม พี.พี.ซี.ออโตเมช่ัน จํากัด 98.ราน ไอที คอม 
99.ราน โอเน็ต 100.รานอาหารกําปน 
101.บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพานิชย จํากัด 102.บจก. ยูโร พีทูบี ไดเรคท (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎรธานี 

103.สหกรณสุราษฎรธานี(โคออฟ) 104.ราน ๑๐๘   SHOP 

105.บริษัทโตโยตา สาขาเวียงสระ 106.บริษัทอีซูสุ  พรภัณฑชุมพร จํากัด 

107.บริษัท The Niolsen Compang 108.บริษัท บานดอนปยะ 
109.ราน ๑๐๘ ชอป สาขาบึงขุนทะเล 110.บริษัท พี ซี สยาม ปโตเลียม จํากัด 
111.สํานักงานวรัญญาการบัญชี 112.ศูนยสรางสรรคชีวิตเด็กและเยาวชนรมเย็น 
113.เอสแอนดเจ เซอรวิส 114.รานวศินี  บิวต้ีแคร 
115.บจก.เอ็มเค เรสโตรองต (สาขาโคลีเซ่ียมสุราษฎรธานี) 116.ราน Bophat Art Gallery 
117.รานลัดดาวรรณฟูตแวร 118.บริษัท VIPK มาเก็ตต้ิง 

 
โรงแรม บังกะโล รีสอรท : 
1.โรงแรม กานดาบุรี รีสอรท แอนด สปา 2.โรงแรมไดมอนด พลาซา 

3.โรงแรม เมืองสมุย วิลลา สวีท 4.โรงแรม นภาลัย สมุยรีสอรท 

5.โรงแรมเอาททริกเกอร เซเรานิต้ี เทอรเรช รีสอรท 6.โรงแรม บ๊ิก บลู ไดฟว้ิง รีสอรท แอนด สปา 

7.โรงแรม Koh Tao Regal Resort 8.โรงแรม มายส สมุย บีช รีสอรท แอนด สปา 
9.โรงแรม โนราหบีช รีสอรทแอนดสปา 10.โรงแรมรอยัล คราวน ภูเก็ต 
11.โรงแรม โบทลากูน 12.โรงแรมเดอะปาลมบลีชคลับ 
13.โรงแรมแกรนดธารา 14.โรงแรมศิลาวดี พูล สปา รีสอรท 



โรงแรม บังกะโล รีสอรท : 
15.อโลฮา รีสอรท 16.โรงแรมเสาวลักษณ 
17.โรงแรมวังใต 18.โรงแรม บอผุดรีสอรทแอนดสปา 
19.โรงแรมดิอิมพีเรียล โบทเฮาส 20.โรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอรทแอนดสปา 
21.โรงแรมปร๊ินเซส ปารค 22.โรงแรม นิภากาเดนท 

23.โรงแรมบรรจงบุรี 24.โรงแรมอิมพีเรียลสมุย 
25.โรงแรมบานตล่ิงงาม รีสอรท แอนดสปา 26.โรงแรม โกลเดนบีช รีสอรท 
27.โนโวเทล ภูเก็ต รีสอรท 28.โรงแรม เลอเมริเดียน ภูเก็ต 

29.โรงแรมเวิลด รีสอรท 30.โรงแรม โนราบุรี 
31.โรงแรมเฉวง วิลลา 32.โรงแรมพาวิเล่ียนสมุย บูติก แอนดรีสอรท 
33.โรงแรมเดอะวัน 34.โรงแรมสมุยวิลลา แอนด โฮม 
35.โรงแรม เฉวง โดฟรี โซเกิลรีสอรท 36.โรงแรมเซนธาราแกรนดบีชรีสอรท 
37.โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต 38.โรงแรมสมุยนาเทียนรีสอรท 

39.โรงแรมรอยเกาะ 40.โรงแรมเกรส แอนด กรอย เวิดด้ิงสตูดิโอ 

41.พิงคเซ็คเฮาส 42.โรงแรมเฉวงบลูลากูนรีสอรท 
43.โรงแรมสยามธานี 44.โรงแรม แกวสมุย รีสอรท 

 
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20 กันยายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ดานหนาของ    

วิทยาลัยติดถนนตลาดใหม ผานใจกลางเมืองสุราษฎรธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการคาบริเวณ

ใกลเคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจําจังหวัด ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต        
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด ไดแก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทักษิณ  ซ่ึงตั้งอยูริมถนนฝงตรงขามกับวิทยาลัย บริเวณใกลเคียง      
มีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม  แนวถนนดานขางของวิทยาลัยเปนที่เอกชน บริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบานเชา และยังมีพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่สีเขียว  มีตนไมรมรื่นแนวดานหลังของ
วิทยาลัย 

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

แผนท่ีสถานท่ีตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วัดโพธิ์นิมิต

อาคารสถานที่ 



 
แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เน้ือที่  7  ไร  1  งาน  80.3 ตารางวา 

 

 

 

1.   อาคารคณะวิชาบรหิารธุรกิจ  3  ช้ัน  2.   อาคาร 5 ช้ัน (กําลังกอสราง) 

3.   อาคารคณะวิชาพื้นฐาน  4  ช้ัน   4.   อาคารคณะวิชาบรหิารธุรกิจ  4  ช้ัน 

5.   อาคารคณะวิชาคหกรรมศาสตร  5  ช้ัน  6.   หองน้ํา-หองสวม 

7.   อาคารรวมใจ     8.   แฟลตพักอาศัย  4  ช้ัน 

9.   บานพักครแูฝด  2  ช้ัน    10. บานพักคนงาน-ภารโรง 

11. เสาธง     12. พระพุทธรปู     

13. ปอมยาม     14. เรือนเพาะชํา  

15. อาคารสปา 

 

 

7 

3 

10 6 

 

สนามบาสเกตบอล 
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สนาม

วอลเลยบอล 

ที่เอกชน 
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ลานหูกวาง 

ถนนตลาดใหม 



 จํานวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

ที่ รายการ จํานวน งบประมาณ ปที่กอสราง 

1 อาคาร 1  คณะวิชาบริหารธุรกจิ 1  หลัง 3,026,000.00 2522 

2 อาคาร 2   1  หลัง 28,300,000.00 2553  
(กําลัง

กอสราง) 

3 อาคาร 3  คณะวิชาพื้นฐาน 1  หลัง 5,615,000.00 2527 

4 อาคาร 4  คณะวิชาบริหารธุรกจิ 1  หลัง 8,258,000.00 2532 

5 อาคาร 5  คณะวิชาคหกรรมศาสตร 1  หลัง 17,250,090.00 2537 

6 ศาลาพระพุทธรปู 1  หลัง   

7 อาคารรวมใจ  1  หลัง   

8 หองนํ้า-หองสวม นักเรียน นักศึกษา 1  หลัง 1.181,245.00 2552 

9 แฟลตพักอาศัย 15 หนวย   

10 บานพักครูแฝด 6  หนวย   

11 บานพักคนงานภารโรง 7  หนวย   

12 ศาลาพักผอน  1  หลัง   

13 อาคารสปาและความงาม 1 หลัง 950,000.00 2551 

14 หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1 หลัง 3,208,654.68 2552 

 



ภาพประกอบอาคารเรียน 

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาคาร 1  บริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม อาคาร 2  (5 ชั้นกําลังกอสราง) 

อาคาร 3  อํานวยการ/สามัญสัมพันธ อาคาร 4   บริหารธุรกิจ/โรงอาหาร/ 
ลานเอนกประสงค 

อาคาร 5  คหกรรมศาสตร/การโรงแรม 



หมายเลขโทรศัพทภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
ฝายบริหารทรัพยากร 
 

หมายเลข  
106 หองผูอํานวยการ 
145 ฝายบริหารทรพัยากร 

101 งานประชาสัมพันธ 
105 งานธุรการ , งานสารบรรณ , งานบุคลากร 
110 งานพัสดุ , งานอาคาร 
144 งานการเงิน , งานบัญชี 

125 ปอมยาม 

 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

หมายเลข  
108 ฝายแผนงานฯ , งานวางแผนฯ , งานศูนยขอมูลฯ , งานวิจัยฯ 
110 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
114 สหการวิทยาลัยฯ 

115 ศูนยอาหารลายไทย 

 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

หมายเลข  
141 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

122 งานแนะแนวฯ 

123 หองพยาบาล 

129 งานปกครอง 

 
 
 
 



ฝายวิชาการ 
 

หมายเลข  
142 ฝายวิชาการ , งานทะเบียน 

103 หอง Univoc 
107 งานทวิภาคี , งานวัดผลฯ , งานหลักสูตร 
120 หองสมุด 

132 หองโสตทัศนูปกรณ 

143 แผนกสามัญสัมพันธ (อาคาร 3 ช้ัน 2 หองวิทยฯ) 

148 แผนกการตลาด (อาคาร 3 ช้ัน 2) 

111 แผนกสามัญสัมพันธ (อาคาร 3 ช้ัน 3) 

113 หมวดภาษาอังกฤษ 

133 แผนกการโรงแรม (อาคาร 5 ช้ัน 2) 

127 แผนกอาหารและโภชนาการ (อาคาร 5 ช้ัน 3) 

124 แผนกคหกรรม (อาคาร 5 ช้ัน 4) 

117 แผนกผาและเครื่องแตงกาย (อาคาร 5 ช้ัน 5) 

140 หองปฏิบัติการอาหาร 1 (คอ.1) 

118 แผนกโลจิสติกส (อาคาร 4 ช้ัน 3) 

134 แผนกคอมพิวเตอร (อาคาร 4 ช้ัน 4) 

147 แผนกเลขานุการ (อาคาร 4 ช้ัน 4) 

121 แผนกการบัญชี (อาคาร 1 ช้ัน 3) 

104 งานส่ือการเรียนการสอน 
146 หองขายตรง 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 เกียรติประวัติท่ีวิทยาลัยไดรับ ประจําป 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติประวัติและผลงานดีเดน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับมอบ

รางวัลสถานศึกษาที่ผานการประเมินภายนอกจาก   

สมศ. รอบท่ี 2  (2549 - 2552) ระดับดีมาก   

จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับ

คัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปะจําป 2552 

“ส ถ า น ศึ ก ษ า พ อ เ พี ย ง  2 5 5 2 ” จ า ก

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix it Center) วิทยาลัยฯ ไดเขารวม

การประกวดการดําเนินโครงการ Fix it Center ปงบประมาณ 2552  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด           

สุราษฎรธานี   ในวันที่ 3 สิงหาคม 2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

ดานการพัฒนานวัตกรรมและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดานการพัฒนาสุขอนามัย   

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดรับการคัดเลือกเปนหนวยมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน 

กลุมจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎรธานี  ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่  20  ประจําปการศึกษา 2552 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ใหการ

สนับสนุนการจัดงาน "วันอนุรักษมรดกไทย 

ประจําป 2552”  ณ  สวนสาธารณะเกาะลําพู 

อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี จากจังหวัด   

สุราษฎรธานีและองคการบริหารสวนจังหวัด   

สุราษฎรธานี 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มอบโลรางวัล กองลูกเสือวิสามัญหญิงดีเดน  

ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา คร้ังที่ 

15  ในระหวางวันที่  15 - 20  มีนาคม พ.ศ. 2552   

ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ   จังหวัดชลบุรี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

เปนสถาบันการศึกษาที่ไดผลิตนักเรียน 

นั ก ศึกษาสามารถ เข า ศึกษาต อ  ณ 

มหาวิทยาลัยแมโจ ในปการศึกษา 2552 

ไดจํานวน 1 คน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เปนสถานศึกษาท่ีฝกงานภาคปฏิบัติ โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

ปงบประมาณ 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

ได เขารวมแขงขันตอบปญหาความรู

เกี่ยวกับรัฐสภา ประจําป 2552 ระดับ

สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ

การศึกษาที่ 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

ไดรวมจัดสงโครงงานที่เขารวมโครงการ 

ประจําป 2552 ตามโครงการ “กรุงไทย 
ยุววาณิช” ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 



 ผลงานครู และนักเรียนนักศึกษา ประจําป 2552  
        

 
        
นางสาวสุชาดา  มัญู  นักศึกษาระดับช้ันปวช.2/1   
สาขางานอาหารและโภชนาการ เขารวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษาทางดานทักษะวิชาชีพ     

คหกรรม เพื่อรวมประชันฝมือในการสรางสรรคเมนูสมตํา

อินเตอร "โครงการประกวดแขงขัน Somtum Siam 
Contest " เพื่อเฟนหาสุดยอดแชมปเยาวชนระดับประเทศ 
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในการเรียนทําอาหารที่ 

เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต รวมถึงบรรจุเมนูในหนังสือ ตํารา
อาหารเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต สมตําคุก บุค โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่  25  กรกฎาคม 

2552 และระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 ครูสุนทรี แขงขัน พรอมนางสาวสุชาดา มัญู เปนทูต

อาหารไทย ณ มลรัฐลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2  สาขางาน วิจิตรศิลป  รวมควาแชมป

แกะสลักนํ้าแข็งระดับโลก พรอมรางวัล  Popular Vote ในการแขงขันแกะ 1สลักนํ้าแข็ง        
“The 2010 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest” จัดโดยมหาวิทยาลัย 

Harbin Engineering University   ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน กับเพื่อนนักเรียน

อาชีวะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 



     นักศึกษาสมาชิกกลุม Team Work ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ดานผลการดําเนินงานดีเดน โครงการอาชีวะสรางสรรค แปรฝนสูธุรกิจ ป 2552 “ผงปรุงรส
แกงเลียง” ซ่ึงเปนทีมนักศึกษาจากแผนกวิชาตาง ๆ บูรณาการดวยกัน ประกอบดวย 

1. นางสาวมาริสา อาศรมศิลป    ปวส. 2/1 การบัญชี  
2. นางสาวอังศณา หนูเหมือน     ปวส. 1/1 การบัญชี 
3. นางสาวบุษบา เงินพวง     ปวส. 1 การตลาด 
4. นางสาวนันทชา วุฒิ         ปวส. 1 การตลาด  
5. นายกรรชัย ไชยมุสิก     ปวส. 2 คอมพิวเตอรกราฟก  
6. นางฉวีวรรณ จันทรชิต            ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลงานส่ือ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐคนรุนใหมฯ  ประจําปงบประมาณ 2552 ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ในระดับภาคใต และเปนตัวแทนภาคใตเขารวมประกวดในประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐ

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลงานเร่ือง  “ผงปรุงรสตมสม”  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

จากสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมีทีมนักศึกษาแผนกการบัญชี และครูที่ปรึกษา ไดแก 

นายสามารถ เนียมมุณี  นางชนัญญา  สุวรรณวงศ และนางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานส่ือ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐคนรุนใหมฯ  

ประจําปงบประมาณ  2552  วิทยาลัยอาชีวศึกษา   

สุราษฎรธานี  “ โซฟา จิกซอ ” ( Sofa Jigsaw )  

ผูรับผิดชอบโครงการ :  อ. ชนัญญา  สุวรรณวงศ   

อ.น่ิมนวล จงทอง   และทีมงานนักเรียน 

 

ครูนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา และ

นักศึกษา ช้ัน ปวส.2/1 แผนก วิชาการ

บัญชี  เขารวมกิจกรรม  รับโลชูเกียรติในการ

แขงขันทักษะการลงบัญชีดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเ ร็จรูป  ระดับภาค  และ 
ระดับชาติ จากบริษัท ออโตโฟลท จํากัด  วันที่ 
23  มีนาคม  2552 

นายปวัณ  แซแต  และนางสาวแกวตา ขวัญเกื้อ นักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกวิจิตรศิลป   
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดผลงานศิลปะรวมสมัย สาขาการเขียน 

Storyboard ระดับจังหวัด โครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาวจังหวัด สุราษฎรธานี  ประจําป

งบประมาณ 2552   ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนนักเรียน แผนกวิชาศิลปกรรม   

( ทีมขวัญแฝก )  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร

ธานี  ไดรับรางวัลความเพียร  ประเภท

ผลิตภัณฑ จากใบหญาแฝก : ประเภท

นักศึกษา Design Came การประกวดการ

พั ฒ น า แ ล ะ ร ณ ร ง ค ก า ร ใ ช ห ญ า แ ฝ ก   

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 4  ประจําป 

2552  จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา  สํานักงาน กปช.  

กรมพัฒนาที่ ดิน  และ  บริษั ท  ปตท .  จํ ากั ด 

(มหาชน) 

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกรีฑา หญิง 

( ซ า ย มื อ )   ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ  

บาสเกตบอลหญิง (ตรงกลาง)  ใน

การแขงขัน “ กีฬาคนพัน R อาชีวะ
เกมสภาคใต คร้ังที่ 9 ”  ระหวางวันที่  

24 - 30  ตุลาคม 2552  ณ  จังหวัด

พัทลุง  และ รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด

การแขงขันกีฬาภายในสุราษฎรธานี 

เมืองคนดี   ตานภัยยาเสพติด นอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางสาวอรัญญา  ปานซัง  นางสาวรุงนภา  ประพันธบัณฑิต และนางสาวโสรยา  สังขสี  

ไดรับรางวัลชมเชย  ในการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา เร่ือง รักพอ เน่ืองใน

โอกาส วันพอแหงชาติ  ประจําป พ.ศ.2552  จากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุราษฎรธานี 

     นายเทียนชัย เพชรวิเชียร ครูผูควบคุมดาน

กีฬา พรอมทีมนักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัล 

ในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับชาติ   

ครั้งที่ 6 “ภูเก็ตเกมส” ดังน้ี 
1. ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง  
2 .  ถ ว ย ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ  2 

บาสเกตบอลหญิง 
3. ถวยรางวัลผูฝกสอนกรีฑายอดเย่ียม  
4. เหรียญทอง 2 เหรียญทอง จากการวิ่ง 800 

เมตรหญิง และ 4x100 เมตรหญิง 
5. เหรียญเงิน 8 เหรียญเงิน จากการวิ่งขามรั้ว 400 เมตร , กระโดดไกล , กระโดดสูง , เขยง

กาวกระโดด , วิ่ง 400 เมตร , วิ่ง 800 เมตร , วิ่ง 4x200 เมตร และ วิ่ง 4x400 เมตร 
6. เหรียญทองแดง 3 เหรียญทองแดง จากการวิ่งขามรั้ว 100 เมตร , ขวางจักร และ

บาสเกตบอล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

 นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  
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