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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์
0 7728 4499 ต่อ 111
โทรสาร
0 7727 2631
เว็บไซต์
www. www.svc.ac.th
E-MAIL:
info@svc.ac.th
1.2 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี ” โดยการ
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482
ดาเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทาการสอนที่โรงเรียนสตรี
สุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน
พ.ศ. 2484 ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จานวน 4 ไร่ 1 งาน
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียนในที่แห่งใหม่
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยน
หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน 2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรี
สุราษฎร์ธานี”
พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จานวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”
1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ”
มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน
1.3 การจัดการศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายละเอียดดังนี้
1.3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 13 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
7) สาขาวิชาการออกแบบ
8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

-29) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
10) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
11) สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
12) สาขาวิชาการโรงแรม
13) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1.3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 12 สาขาวิชา ดังนี้ดังนี้
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4) สาขาวิชาการจัดการ
5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6) สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
8) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
9) สาขาวิชาเซฟอาหารไทย
10) สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
11) สาขาวิชาการโรงแรม
12) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
1.4.1 สภาพชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้า
ติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจ การค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนน
มีวัดประจาจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจาจังหวัด
ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึง่ ตัง้ อยู่ริมถนน
ฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัย
เป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และร้านค้า
1.4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
(1) สภาพเศรษฐกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นทางด้าน
เกษตรกรรม กล่าวคือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดประมาณร้อยละ 28.15 เป็นมูลค่าทางด้านการเกษตร
47,318 ล้านบาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความพร้อมด้านวัตถุดิ บทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรสาคั ญ
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่ อเนื่อง ได้แก่ ยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศโดยมีพื้นที่เพาะปลูก ในปี 2559 ประมาณ 2,887,000 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 264
กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นมูลค่า 45,137 ล้านบาท จากผลผลิต จานวนดังกล่าว ทาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้
ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมถุงยางอนามัย อุตสาหกรรมยางรัดของ
อุตสาหกรรมฟองน้ายาง อุตสาหกรรมแถบยางยืด อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิหมอน
ยางพารา ปาล์มน้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,150,000 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต จานวน
999,434 ไร่ มากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 2,799 กิโลกรัม /ไร่ มีผลผลิตรวม3,510,160 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 14,180 ล้านบาท ผลไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน มังคุด
ลองกอง ในปี 2559 มีผลผลิตรวมและมูลค่า ดังนี้ - เงาะ พื้นที่ปลูก 32,930 ไร่ ได้รับผลผลิต 31,060 ตัน

-3มูลค่า 1,161.94 ล้านบาท ทุเรียน พื้นที่ปลูก 34,526 ไร่ ได้รับผลผลิต 24,028 ตัน มูลค่า 1,441.68 ล้านบาท
มังคุด พืน้ ที่ปลูก 10,729 ไร่ ได้รับผลผลิต 4,280 ตัน มูลค่า 119.968 ล้านบาท - ลองกอง พื้นที่ปลูก 16,460 ไร่
ได้รับผลผลิต 7,203 ตัน มูลค่า 190.879 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ต่อกิโลกรัม เงาะ
37.41 บาท ทุเรียน 60 บาทมังคุด 28 บาท และ ลองกอง 26.50 บาท มีมูลค่าเพิ่มขนถึง 294.32 (ที่มา :
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) จังหวัดฯ มีการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก
และกระจายออกนอกพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้น ทาให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ซึ่งเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร
เป็นผลไม้ทีมชี ื่อเสียงของจังหวัด เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษหวานกรอบ และการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ผลไม้ใน
จังหวัด การประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็น จานวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย มีสินค้าสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ หอยนางรม กุ้ง ปลา ปูกั้ง หอยแครง และสัตว์
น้าอื่นๆ ที่ทาให้จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นแหล่งผลิ ตอาหารทะเลของประเทศ โดยการประมงชายฝั่งมี จานวน
41,059,333 กิโลกรัม มีมูลค่า 5,621.12 ล้านบาท
(2) สภาพสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมี จานวนครัวเรือนยากจนตามข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานถึงร้อยละ 0.29 (599 ครัวเรือน) และหัวหน้าครัวเรือนมักจะขาดหลักการพัฒนา มั่วสุมการพนันและ
ยาเสพติดทาให้คุณภาพชีวิตเลวลง ซึ่งจากผลการสารวจ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมี
ปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ อาชี พ และการว่ า งงาน ขั้ น รุ น แรง นอกจากนี้ แ ล้ ว ด้ ว ยสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ภาวการณ์เจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
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นายประเสริฐ ทองสาลี

…………………………………………….

นางจิราวรณ นวลรอด

………………………………………

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางกนกกร พรหมวิเศษ

นางจริยา มณีโรจน์

ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง

นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง

หัวหน้างานการเงิน
นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี
หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวจันตนา ศฤงคาร

หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ

นางวาสนา วิเชียร

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวสุพัตรา เมืองฤกษ์

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นายธีภพ เสือคารณ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาววารินันทน์ องอาจ

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสุนทรียา ขนายน้อย

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายวินิต สืบสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายธีราวุธ ทองปากพนัง

นางวราภรณ์ เยาว์แสง

นางสาวจิตติ พลเยี่ยม

นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

หัวหน้างานปกครอง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางดรุณี ส่องสุข
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์

หัวหน้างานศูนย์บม่ เพาะฯ
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธารงค์

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวจันทิมา สงขาว

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา เหลีอ่ มแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวรวิสรา สุทธิ
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด
นางฉวีวรรณ จันทรชิต
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวสุพิชญา รักแดง

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางชนานิศ มีพฤกษ์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายธนาวุฒิ กล้าเวช

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีรพล ทองเพชร

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

-52. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่
2.1 ข้อมูลด้านผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช.
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับชั้น ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้น ปวส.
รวมทั้งสองระดับ

ปกติ
793
740
762
2,295
448
370
818
3,113

ทวิภาคี
24
35
34
93
73
63
136
229

ทวิศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
817
775
796
2,388
521
433
954
3,342
ที่มา : งานทะเบียน
17 กันยายน 2564

-6ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขางานการจัดการ (ปวช.)
สาขางานการจัดการ (ม.6)

ระดับชั้น ปวช./ชั้นปี
ระดับชั้น ปวส./ชั้นปี
รวม ปวช.
รวม ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง
9

151

6

121

7

141

435

0

0

0

0

0

435

13

56

5

35

9

47

165

0

0

0

0

0

165

2

17

0

27

2

27

75

0

0

0

0

0

75

45

70

45

81

68

68

377

0

0

0

0

0

377

31

7

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

18

114

6

110

248

248

0

0

0

0

0

0

0

2

21

2

30

55

55

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

29
27

1
0

39
0

69
28

69
28

-7ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวช.)
สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ม.6)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซับพลายเชน
สาขางานการจัดการคลังสินค้า
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก (ปวช.)
สาขางานดิจิทัลกราฟิก (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
(ปวช.)
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
(ม.6)

ระดับชั้น ปวช./ชั้นปี
ระดับชั้น ปวส./ชั้นปี
รวม ปวช.
รวม ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17

29

19

29

94

94

0

0

0

0

0

0

0

6

31

8

25

70

70

9

9

10

11

1

6

46

0

0

0

0

0

46

6

16

9

10

10

4

55

0

0

0

0

0

55

54

32

39

32

49

18

224

0

0

0

0

0

224

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

7

5

8

2

22

22

0

0

0

0

0

0

0

8

9

3

6

26

26

-8ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย
สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ(ปวช.)
สาขางานอาหารและโภชนาการ(ม.6)
สาขางานอาหารและโภชนาการ
(ทวิภาคี)
สาขางานเซฟนานาชาติ
สาขาวิชาเซฟอาหารไทย
สาขางานเซฟอาหารไทย (ทวิภาคี)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม (ปวช.)
สาขางานธุรกิจคหกรรม (ม.6)
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ระดับชั้น ปวช./ชั้นปี
ระดับชั้น ปวส./ชั้นปี
รวม ปวช.
รวม ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง
3

8

3

5

1

14

34

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

14
33
0
0

25
80
0
0

11
16
0
0

27
82
0
0

0
43
0
0

0
97
0
0

77
351
0
0

0
0
8
5

0
0
20
14

0
0
5
8

0
0
10
10

0
0
43
37

77
351
43
37

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

12

5

9

29

29

0

0

0

0

0

0

0

9

4

3

10

26

26

2
0
0
0

8
0
0
0

4
0
0
0

23
0
0
0

3
0
0
2

8
0
0
13

48
0
0
15

0
6
0
0

0
14
2
0

0
0
1
0

0
11
2
0

0
31
5
0

48
31
5
15

-9ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ปวช.)
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ม.6)
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวมจานวน

ระดับชั้น ปวช./ชั้นปี
ระดับชั้น ปวส./ชั้นปี
รวม ปวช.
รวม ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง
16
0
3

46
0
21

2
4
4

67
29
31

7
2
2

52
22
32

190
57
93

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

190
57
93

0

0

0

0

0

0

0

4

27

1

15

47

47

0

0

0

0

0

0

0

4

18

1

18

41

41

0

0

0

0

0

0

0

8

16

1

19

44

44

8
0

23
0

5
0

31
0

6
0

35
0

108
0

0
5

0
16

0
4

0
12

0
37

108
37

954

3,342

2,388

หมายเหตุ : มีนักเรียนพิการจานวนทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 2 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวน 2 คน

-102.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายประเสริฐ ทองสาลี
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร

......................................................
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจิราวรรณ นวลรอด
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

...........................................................
รองผู้อานวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

-11ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
ฝ่ายบริหาร
1. ผู้อานวยการ
2.รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. นางดรุณี ส่องสุข
5. นางสาวขนิษฐา เทพรส
6. นางสาวเมธาวี ค้าชู
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
7. นางสาวจันทิมา สงขาว
8. นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
9.นายเจนณรงค์ ทองเกิด
10.นายยศธน ยาวุฒิ
11.นายวัชรินทร์ ทองก้อน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
12. นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
13. นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
14. นางสาววารินันท์ องอาจ
15. นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
16. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
17. นางสาวปรียาภรณ์ จานงค์พันธ์
18. นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
19. นายองอาจ ศรีทิพย์
20. นางสาวศันสนี นาคน้อย
21. นางสาวนลพรรณ กุฎอินทร์
22.นางสาวจันทิมา ทองสงค์

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

คศ.1

วิทยฐานะ/ครู
คศ.2
คศ.3




พนักงาน
ราชการ

ครูพิเศษสอน

สาย
สนับสนุน

รวม
3










4















5














13











คศ.4
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23.นางสาวกาญจนาพร ไชยขาว
24.นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนรังษี
แผนกวิชาการบัญชี
25. นางสาวรวิสรา สุทธิ
26. นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
27. นางจริยา มณีโรจน์
28. นางวาสนา วิเชียร
29. นางกนกกร พรหมวิเศษ
30. นางลักขณาภรณ์ รอดบน
31. นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
32. นางรัชนี ดวงจันทร์กาล
33. นางสาวเยาวพร สุขพรมา
34. นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
35. นางสาววรรณิศา ซัง
36. นางสาวเฉลิมพร บัวพา
37. นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป
38. นางสาวคัทลียา เย็นใจ
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
39. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
40. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์
41. นางอรทัย เมืองแมน
42. นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
43. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
44. นางสุนทรียา ขนายน้อย
45. นางสาวอุไรวรรณ ชานาญกิจ
46. นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
47. นางสาวสุพิชญา รักแดง

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1
คศ.2
คศ.3

คศ.4

พนักงาน
ราชการ




ครูพิเศษสอน

สาย
สนับสนุน

รวม



16
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-13ประเภท
แผนกวิชาการตลาด
48. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
49. นางสาววัชรีย์ บุญกล่า
50. นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
51. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธารงค์
52. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
แผนกวิชาการโรงแรม
53. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
54. นางวราภรณ์ เยาว์แสง
55. นางสาวจันตนา ศฤงคาร
56. นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
57. นายทศพร ชูราศรี
58. นางสาวรังศิมา นุ่มคง
แผนกวิชาการท่องเทีย่ ว
59. นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
60. นางสาวณนิษรา ชูมณี
61.นางสาวกรรณิการ์ นาคทองแก้ว
62.นางสาวอลิษา สวนอินทร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63. นางชนานิศ มีพฤกษ์
64. นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
65. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
66. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
67. นายธีราวุธ ทองปากพนัง
68. นางสาวจันธร ชุมศรี
69. นายวินิต สืบสอน
70. นางสาวนฤมล โสภา
71. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
72. นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
73. นางสาวภคพร พรบูรพา

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท





ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1
คศ.2
คศ.3

คศ.4

พนักงาน
ราชการ

สาย
สนับสนุน

รวม
5

















7










4
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ครูพิเศษสอน








-14ประเภท
74. นายกฤษฎา อานาจเจริญ
75. นางสาววันวิสา พืชผล
76. นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
77. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
78. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
79. นางอนิษร เพชรแก้ว
แผนกวิชาการออกแบบ
80. นางสาวจันทิมา ช่วยพิทกั ษ์
81. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
82. นายธงชัย ขวัญเสาร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
83. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
84. นางสาวอังคณา พรหมไทย
85. นางสาวกรรณิกา สัมพันธ์
86. นายวัชรินทร์ สังข์งาม
87. นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
88. นายธีรพล ทองเพชร
89. นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่า
90. นายสามารถ เนียมมุณี
91. นางสมควร ปานโม
92. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
93. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
94. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
95. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบารุง
96. นางสาววิชชุตา เครือแพ
97. นายธีภพ เสือคารณ
98. นายศุภกิจ ภูวรกิจ
99. นายอนุศาสน์ มีนุ่น

ต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท

ป.เอก

ครู
ผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ครู
คศ.1
คศ.2
คศ.3

คศ.4

พนักงาน
ราชการ





สาย
สนับสนุน

รวม








3









3
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ครูพิเศษสอน
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ต่ากว่า
ป.ตรี

ป.เอก




100. นางเสาวลักษณ์ เพชรสง
101. นางสาวมิ่งกมล ทองท่าฉาง
102. นางสาววรินทร จันทรชิต
103. นายเวสารัช อนุพงศ์
104. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
105. นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
106. นางสาวมัทนียา สุทธิรกั ษ์
107. นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
108. สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
109. นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
110. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
111. นางสาวนวพร เอกจินดา
112. นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
113. นางสาวปิยรัตน์ พัฒนเดชากุล
114. นางสาวมนสิชา ศรีภกั ดี
115. นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น
ครูต่างประเทศ
116. Mr.Godfrey James lbarra
117. Mr.Sangay Wangdi
รวม

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท

ครู
ผู้ช่วย



วิทยฐานะ/ครู
คศ.1
คศ.2
คศ.3

คศ.4



พนักงาน
ราชการ



















66



39






51
117

สาย
สนับสนุน

รวม












0

ครูพิเศษสอน

0

2

20

16

21

1

18
117

2
0

117
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บุคลากรทางการศึกษา
1. นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี
2. นางกัลยา อินทสมบัติ
ลูกจ้างประจา
3. นายวิชยั สารทิพย์
4. นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
5. นางกรรณิกา นาคเสนา
6. นางสุภาพร จันทร์ชื่น
7. นางปรานอม ทองคา
8. นายจตุรภัทร บุญพร้อม
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
9. นางกาญจนา ไชยเทพ
10. นางรัชนีกร จันทร์เดช
11. นางกาญจนา ไชยมุสกิ
12. นางสาวปิ่นมณี ทองมาก
13. นายสุชาติ ทิมทอง
14. นางบงกช วุฒิจันทร์
15. นางสาวนันท์ชญา เจริญเวช
16. นายสิทธิพร คมขา
17. นางสาวจันทร์จิรา กลิ้งกลอง
18. นายอนันต์ ปาณี
19. นางสาวปางศุภา คล้ายสุวรรณ
20. นางสาวระพีพร ปัญสวัสดิ์
21. นางสาวกาญจนา นิลงาม
22. นายอาพล ขนุนนิล
23. นางสาวจุฑามาศ จรูญรักษ์
24. นางสาวเนตรนพิศ จินโนภาส
25. นางสาวนภสร ราชธานี
26. นางสิริภัสสร วุฒิกรวาที

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.
ตอนต้น
ตอนปลาย

ป.ก.ศ.สูง

ปวส.

ป.ตรี



ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

2







6
































รวม
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-17ประเภท
27. นายพัฒน์ธณศักดิ์ ทองคาพสิษฐ์
28. นางสาวกนกอร พัฒศรีเรือง
29. นางสาวสุภาภรณ์ ธเนศอนันตกุล
30. นางสาวจิตวิสุทธิ์ นันตมาศ
31. นางสาวธัญญารัตน์ จันทธาธ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน-ภารโรง)
32. นางสาวศรีสุวรรณ ขาวนุช
33. นางสารภี ช่วยทอง
34. นางสาวชนิง ข้อหลัก
35. นางบังอร บุญถัด
รวม

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.
ตอนต้น
ตอนปลาย

ป.ก.ศ.สูง

ปวส.

ป.ตรี

ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจา













12





27




5


2

1

2
35

1

12

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

1

1

6
35

รวม

4

35

-182.3 ด้านอาคารสถานที่
เนื้อที่ของสถานศึกษา 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
จานวนอาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5
ห้องเรียน
10 ห้อง 14
ห้องสานักงาน
3 ห้อง
ห้องพักครู
2 ห้อง
5
ห้องน้า
4 ห้อง 10
ห้องประชุม
1
ห้องสมุด
ห้องพักโรงแรม
ห้องพยาบาล
โรงฝึกงาน
ศาลาพระพุทธรูป
ห้องน้า-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา
แฟลตพักอาศัย
บ้านพักครูแฝด
บ้านพักคนงานภารโรง
หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4
อาคารเอนกประสงค์
ศาลาทรงไทย

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

15
8
5
5
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

16
3
4
10

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
1 ห้อง

20 ห้อง
6 ห้อง
12 ห้อง
1 ห้อง
5 ห้อง

อาคาร 6
10
5
4
10
2

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

อาคาร
ป้อมยาม
3 ห้อง
1 ห้อง

2 ห้อง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
3
1
1
1
2

ห้อง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

(14 ห้อง)
(15 หน่วย)
(6 หน่วย)
(3 หน่วย)

-192.4 ด้านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
งบประมาณรับ–จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายรับ
รายจ่าย
รายการ
บาท
สต.
รายการ
บาท
งบดาเนินงาน
ค่าจ้าง
8,258,678
งบดาเนินงาน-ปวช.
1,033,500 00 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบดาเนินงาน-ปวส.
3,346,700 00 ค่าสอนเกินภาระงาน
9,998,120
งบดาเนินงาน-ระยะสั้น
84,050 00 ค่าธุรการนอกเวลา
836,400
งบดาเนินงาน-โครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
380,000 00 ค่าเดินทางไปราชการ
265,990
งบอุดหนุน
ค่าประกันสังคม
294,450
ค่าจัดการเรียนการสอน
12,860,060 00 ค่าประกัน พรบ.
24,400
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,347,450 00 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
24,000
รายได้สถานศึกษา
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
65,181
ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 63 11,719,599 34 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
368,719
ค่าบารุงการศึกษาต่าง ๆ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
14,537,576 00 ค่าวัสดุการศึกษา
1,972,933
รายได้อื่น ๆ
ค่าวัสดุสานักงาน
598,697
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
306,010
ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่
262,386
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
87,889
ค่าไฟฟ้า
3,019,650
ค่าน้าประปา
228,943
ค่าโทรศัพท์
6,141
ค่าไปรษณีย์
40,163
ค่าอินเตอร์เน็ต
256,800
ค่าครุภัณฑ์
54,540
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
787,170
เงินสารองฉุกเฉิน
12,414,781
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
6,136,788
รวมรายรับ

46,308,935 34

รวมรายจ่าย

หมาย
สต. เหตุ
00
00
00
00
00
28
00
89
12
50
03
00
54
82
51
78
70
00
00
00
58
15
44

46,308,935 34

-202.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ผลจากการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ปรากฏผลการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้ในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
2.5.1 จุดที่ควรพัฒนา
1) การลดปัญหาการออกกลางคัน
2) การเพิ่มจานวนผู้ เรียนที่เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถประสบ
ความสาเร็จ สู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารั บ
การบ่มเพาะฯ ทั้งหมด
3) การส่งเสริม สนับสนุนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้สามารถมีผ ลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับชาติ
4) กาหนดให้ทุกสาขาวิชา/สาขางานดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ
5) การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
6) ครูผู้สอนวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาส่วนใหญ่เป็นครูพิเศษสอน ขาดแคลนครูประจา
7) คุณภาพของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
8) ครูผู้สอนบางส่วนยังใช้ระบบดิจิตอลแพลทฟอร์ม (RMS) ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ
9) การนาผลการพัฒ นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้ส อนมาสร้างนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10) พัฒ นาห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติการทุกห้องให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
11) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดออนไลน์มากขึ้น
12) การเพิ่มจานวนผู้เรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
13) การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศให้มากขึ้น
14) การเข้าร่วมการประกวดด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น

-212.5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถลดปัญหาการออกกลางคันของสถานศึกษา
2) แสวงหาเครื อ ข่ า ย และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า รั บ การบ่ ม เพาะการเป็ น
ผู้ประกอบการสามารถประสบความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการได้
3) ยกระดับคุณภาพการดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา/สาขางานดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ
5) วิทยาลัยฯ ต้องกาหนดกรอบอัตรากาลั งและขออัตรากาลังจากหน่วยงานต้นสังกัดให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงของสถานศึกษา
6) พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทาวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
7) กาหนดแนวทางให้ครูผู้สอนทุกคนใช้ระบบดิจิตอลแพลทฟอร์ม (RMS) ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้เต็มประสิทธิภาพ
8) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดทานวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
9) วิ ท ยาลั ย ฯ แสวงหาวิ ธีก ารในการจั ดหางบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
10) กาหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดออนไลน์
11) กาหนดแผนการรับผู้เรียนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
12) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศในทุกสาขา
วิชาชีพที่สถานศึกษาจัดการศึกษา
13) ส่ งเสริม สนับ สนุ นให้ ทุกสาขาวิชามีโ อกาสเข้าร่ว มประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. ปรัชญาของสถานศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญาสถานศึกษา
“วิชาดี
วิชาดี

มีทักษะ
ใฝ่ธรรมะ
สามัคคี
มีวินัย

มีทักษะ

ใฝ่ธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย ”

การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์ นอกสถานศึกษา
และแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดารงชีวิต
การฝึกความชานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษาฝึกฝน
หาความชานาญในวิชาอื่นๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
การศึกษาให้เข้าใจและการนาหลักธรรมที่จาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษา อันเป็น
ที่รักยิ่ง
การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษารู้บทบาท
และหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

2. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"ทักษะเยี่ยม"
3. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชา"
4. คุณธรรมอัตลักษณ์
“ มีวินัย สุภาพ รับผิดชอบ”
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5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี “เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศสู่สากล”
5.2 พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดย
ในแต่ล ะพัน ธกิจ จะกาหนดเป้ าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผ ลจากการดาเนินงานตามพันธกิจวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้กาหนดพันธกิจเพื่อให้การดาเนินการซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาอาชีพของประชาชน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึ ง การก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น งานของแต่ ล ะพั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1 ผลิตและพัฒนากาลังคน
1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
มาตรฐานสากล
ตรงตามความต้องการของ
คุณภาพสู่สากล
ตลาดแรงงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 การบริหารจัดการโดยการมี
เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ส่วนร่วม
การศึกษา
และพัฒนาอาชีพ
3 การบริการวิชาการและ
1 จัดกิจกรรมบริการสาธารณะใน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิชาชีพสู่ชุมชน
การพัฒนาผู้เรียน
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ที่
4

5

6

พันธกิจ
พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย
และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน
ส่งเสริม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
บริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่
1

กลยุทธ์
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ PjBL/Active
Learning/STEM Education

เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

1

พัฒนาสมรรถนะของครูให้เป็นไป ครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง

1

การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป
ตามความคาดหวังของสังคม

6. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563) เป็นแผนแม่บทในการกาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้กาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมไว้ใน
แต่ละพันธกิจ เพื่อให้การดาเนินการในแต่ละพันธกิจบรรลุซึ่งวิทัศน์ของสถานศึกษา และสามารถนาสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล ประกอบด้วย แผนงาน
ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
2) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
4) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
5) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
7) พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย
แผนงาน ดังต่อไปนี้
1) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประกอบด้วย แผนงาน ดังต่อไปนี้
1) บริการชุมชนและจิตอาสา
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาอาชีพของประชาชน ประกอบด้วย แผนงาน ดังต่อไปนี้
1) พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของสถานศึกษา
2) พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดของสถานศึกษา
3) พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประกอบด้วย แผนงาน ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
2) จัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน
3) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย แผนงาน ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) พัฒนาระบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
7) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษา
8) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษา
7. เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562–2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ใน 6 พัน ธกิจ จานวน 24 แผนงาน มุ่งพัฒ นาคุณภาพใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้ เรียนและ
ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษา ด้า นคุ ณภาพหลั กสู ตรและการจัด การเรีย นการสอน ด้า นคุ ณภาพครู ผู้ ส อนและผู้ บริ ห าร
สถานศึ ก ษา ด้ า นคุ ณ ภาพในการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา และคุ ณ ภาพด้ า น
ปั จ จั ย พื้น ฐานในการจั ดการศึก ษา โดยมีเป้าหมายที่ต้องการในการพัฒ นาคุณ ภาพของสถานศึกษาใน 4 มิ ติ
ประกอบด้วย ครูดี (Smart Teacher) นักเรียนนักศึกษาดี (Smart Student) การบริหารจัดการดี(Smart
management) การจัดการเรียนการสอนดี (Smart Classroom) แสดงได้ดังนี้
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
SVC. Development Education Plan : SVC.DEP
วิสัยทัศน์ (Vision) :
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศสู่สากล”
M1: ผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาอย่าง
มีคุณภาพสู่สากล

M2: สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
และพัฒนางานอาชีพ

M3: การบริการ
ด้านวิชาการ
และวิชาชีพสู่
ชุมชน

M4: พัฒนาเทคโนโลยี
งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาอาชีพขอประชาชน

M5: ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

M6: บริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

24 แผนงาน

SVC.DEP : Smart College / 4 D.
1. Smart Classroom
- น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
- ความพร้อมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน / สื่อ / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
- ห้องเรียนออนไลน์ /เทคโนโลยีดจิ ิทัล /ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม
- สภาพเอือต่อการจัดการเรียนรู้
2. Smart Teacher
- ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (ว.22) / ดี เก่ง
- ใช้ สื่อ/IT/เทคโนโลยีดิจิทลั /ดิจทิ ัลแฟลตฟอร์ม ในการจัดการเรียนการสอน
- ผู้น้า/ภาวะผู้น้า/แบบอย่างทีด่ ี
- บุคลิกภาพ /อุทิศตน

3. Smart Student
- ความรู้ ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 /ภาษา /อาชีพ/ธุรกิจออนไลน์/ เทคโนโลยีดิจิตัล / คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคุณลักษณะตามปรัชญา อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- ผู้น้า/ภาวะผู้น้า/บุคลิกภาพ
- ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง
4. Smart Management
- ใช้ IT เทคโนโลยีดิจิตัล แฟลตฟอร์ม ในการบริหารจัดการ / Paper less/ Big data
- ใช้ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- ใช้ IDP / PLC ในการพัฒนาคุณภาพครู (ว20 / ว.22)
- น้านโยบาย ศธ. สอศ /ความร่วมมือ / ทวิภาคี / สาขาวิชาหรืองานใหม่ / สถานศึกษาเฉพาะทาง

ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายการ
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสอนเกินภาระงาน
ค่าธุรการนอกเวลา
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าประกันสังคม (พนักงานราชการ)
ค่าประกันสังคม
ค่าประกัน พรบ.
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)
รวมค่าใช้จ่ายประจา
งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวมค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป
งบรายจ่ายอื่น
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะฯ (Fix it จิตอาสา)

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน

4,734,780.00
8,258,678.00

12,993,458.00

9,998,120.00
836,400.00
265,990.00
180,600.00
294,450.00
24,400.28
24,000.00
65,181.89
368,719.12
1,972,933.50
598,697.03
306,010.00
262,386.54
87,889.82
3,019,650.51
228,943.78
6,141.70
40,163.00
256,800.00
787,170.58
54,540.00
413,000.00
20,092,187.75

33,085,645.75

1,136,660.00
2,233,800.00
942,000.00
120,000.00
4,432,460.00

37,518,105.75

232,000.00
379,200.00

รายการ
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

จานวนเงิน
235,200.00
170,000.00
730,000.00
70,000.00
โครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
121,000.00
โครงการขับเคลือ่ นความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน
17,000.00
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
336,000.00
โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
84,100.00
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(R-training)
20,000.00
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
140,000.00
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น
2,534,500.00
รวมประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุป ประมาณการรายรับทั้งสิน้
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้
หัก -ค่าใช้จา่ ยประจา
33,085,645.75
-ค่าใช้จา่ ยงบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป
4,432,460.00
-ค่าใช้จา่ ยงบรายจ่ายอื่น
2,534,500.00
40,052,605.75
-ค่าใช้จา่ ยตามโครงการที่จดั สรรตามแผนปฏิบัติการประจาปีงปม.64
พันธกิจที่ 1
594,718.89
พันธกิจที่ 2
111,100.00
พันธกิจที่ 3
421,545.00
พันธกิจที่ 4
2,230,185.00
พันธกิจที่ 5
65,780.00
พันธกิจที่ 6
2,713,459.55
6,136,788.44
-เงินสารองฉุกเฉิน
15,007,088.96
คงเหลือ

รวมจานวนเงิน

40,052,605.75
62,604,275.34

22,551,669.59

16,414,881.15
1,407,792.19
1,407,792.19

รายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายการ
งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน ปวช.
งบดาเนินงาน ปวส.
งบดาเนินงาน ระยะสั้น
งบดาเนินงาน โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
งบดาเนินงาน ค่าประกันสังคม
งบอุดหนุน-การจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน

4,734,780.00

4,734,780.00

1,033,500.00
3,346,700.00
84,050.00
380,000.00
180,600.00
5,024,850.00

9,759,630.00

12,860,060.00

22,619,690.00

2,347,450.00
1,136,660.00
2,233,800.00
4,942,000.00
120,000.00
10,779,910.00

33,399,600.00

232,000.00
379,200.00
235,200.00
170,000.00
730,000.00
70,000.00
121,000.00
17,000.00
336,000.00
84,100.00
20,000.00
140,000.00
2,534,500.00

35,934,100.00

413,000.00
413,000.00

36,347,100.00

11,719,599.34
14,537,576.00
26,257,175.34

62,604,275.34

งบรายจ่ายอื่น
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการสร้างองค์ความรูท้ างการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(R-training)
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา
งบลงทุน
'-ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
รายได้สถานศึกษา
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ค่าบารุงการศึกษาต่าง ๆ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายได้อื่น ๆ
เงินอุดหนุนจาก อบจ.

รวมประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

62,604,275.34

ส่วนที่ 4
สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 5
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ประจาปี 2564
ข้อมูลผลงาน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เข้ารับโล่ เกียรติคุณสถานศึกษา วิชาทหารดีเด่น ประจําปีการศึกษา
2562
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ที่สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดีเด่น ประจําปี 2563 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2563 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
“สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจสะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานีให้การสนับสนุนสงผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม พุทธศักราช 2563 ภายใต้หัวข้อ “ทําดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี 2563
 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้บริหารดี ศรี
อาชีวศึกษา" ประจําปีพุทธศักราช 2564 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครู คศ.3 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก และ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครู คศ.3
แผนกวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจําปี 2563”
 นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรม
จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการคุณธรรม
 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้ารับ รางวัลองค์กรคุณธรรม จาก
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการคุณธรรม
 รางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ประจําปี 2563 จากนายวิชวุทย์
จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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1. นางสาวศศิวมล คงพยัคฆ์
 นางสาวสุจิตา คงเวช นักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2563 สาขาศิลปะวัฒนธรรม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 30
ประจําปี 2563 (ระดับ ปวช.) ชื่อผลงาน การศึกษาสีชอล์กน้ํามันโดยใช้รงควัตถุจากขมิ้นชัน ดอกอัญชัน และ
กระเจี๊ยบแดงที่ใช้สําหรับวาดภาพ ซึ่งดําเนินการในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพคอารี
น่า เมืองทองธานี
1. นางสาวจิรนันท์ นาคเรือง
2. นางสาวจุฑามาศ ช่วยซ้าย
3. นางสาวณัฐสิกาญจน์ ทาบสุวรรณ์
ครูที่ปรึกษา
1. นายสามารถ เนียมมุณี ครู คศ.3
2. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบํารุง ครู คศ.1
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง ครูผู้ช่วย
 ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน "Excellent Teacher 4.0" ประจําปี พ.ศ.
2563 จากสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นายธนาวุฒิ กล้าเวธ ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
3. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
4. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กิจ
5. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อพลาสติกกับชีวิตวิถีใหม่ จัดโดยบริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลจํากัด (มหาชน)
1. นางสาวณัฐวดี ชูชว่ ย ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ทักษะพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1.นางสาววิไลวรรณ เงินสุข
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทํารายการนําเที่ยว (ปวส.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวนัฐริกา สมคิดหมาย
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 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการนําเสนอรายการนําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ปวช.ทีม) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2425 ธันวาคม 2563
1. นางสาวกัญญารัตน์ ภู่ร้อย
2. นางสาวทิพยรัตน์ ดาวัลย์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2425 ธันวาคม 2563
1. นางสาวณัตญา ดําสนิท
2. นายดรัณ สุธานันท์
3. นางสาวปัญชิกา จันทรตรีรัตน์
 รายวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2425 ธันวาคม 2563
1. นางสาวโชติการ รักนุกูล
2. นางสาววิลาวัณย์ นามสมบัติ
3. นางสาวจิตวิสุทธิ์ นันตมาศ
4. นายธนพจน์ สมุทรจินดา
5. นางสาวกนกพร คงดี
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1.นายเจษฏา อาศรมศิลป์
2.นางสาวศลิมล คงพยัคฆ์
3.นายนิพนธ์ คงขํา
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการนําเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม
2563
1. นางสาวธิดารัตน์ เหมโลหะ
2. นางสาวจันทิมา ช่วยยิ้ม
3. นางสาวน้ําฝน ทําเผือก
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 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช. หรือ ปวส. ทีม) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึ กษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึก ษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25
ธันวาคม 2563
1. นางสาวสรินญา จุฑาจันทร์
2. นางสาวอริสรา ขาวนวล
3. นางสาวศักดิณา ดวงแก้ว
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นายภานุพงศ์ ใยยอง
2. นางสาวปวริศา วัชรินทร์พร
3. นางสาวอารีรัตน์ เฟื่องฟู
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวอภัสรา พลศรี
2. นายเอกลักษณ์ บัวเหลือง
3. นาวสาวศิริวิมล ยี่สุ่น
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึก ษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25
ธันวาคม 2563
1. นางสาวปิยาภรณ์ ขนุนนิล
2. นางสาวนิสานาถ กู้เมือง
3. นายเอกรินทร์ รักขวัญ
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม
2563
1. นางสาวรัตนโสภา กํามะลวน
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2425 ธันวาคม 2563
1. นายจิราเชน ค้นสา
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
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1. นายรัตนพล รุ่งรัฒน์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึก ษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25
ธันวาคม 2563
1. นายศรัณย์ วัฒนโยธิน
2. นายกฤษฎา ชาวไร่นาค
ผู้ควบคุม
1. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้ นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวอนงค์นาถ ศรีกงพาน
2. นางสาวลวณากร บําเพ็ญธรรม
3. นางสาวฐานิดา แก้วภิบาล
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทั กษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นายพศวัต พวงแก้ว
2. นายสหชาติ ทองวัน
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นายเมธัส กุลคง
2. นางสาวสุดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวกฤติยา ใข่สังข์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ คุ้มยวง
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวรัตติยากร รัตนพันธ์
2. นายวรพล คงคล้าย
3. นางสาวศิรินภา สังสนิท
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 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึก ษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25
ธันวาคม 2563
1. นางสาวอรุณญา พรมจันทร์
2. นายสุภโชค สุปัญญาพงศ์
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นายพัชรพล สารภี
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม
2563
1. นางสาวขัติยาภรณ์ มงคลเคหา
2. นางสาวผกามาส ราชมณี
3. นางสาววัชรีพล เลี่ยนศิริ
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นายวรพจน์ นิลอนันต์
2. นายคุณากร คงแก้ว
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะสีน้ําหุ่นนิ่ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวนัทธ์ชนัน จิตจํา
 รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวส. เดี่ยว) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึก ษา 2563 ระหว่าง
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
1. นางสาวนันท์นภัส อิทธิขจรกุล
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช. เดี่ยว) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม
2563
1. นางสาวปิ่นชนก สังขโชติ
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช. เดี่ยว) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แล ะ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม
2563
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1. นางสาวอภิสรา พรมหมจันทร์
 รางวัลชนะเลิศ การประกวด CDD Young Designer Contest จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นายฉายานันท์ ทําโสม ปวช.1 แฟชั่นดีไซน์ ชื่อผลงาน นาคาสู่ตาปี นาคีสู่ปักษ์ใต้
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด CDD Young Designer Contest จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวศิรินภา สังสนิท ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์ ชื่อผลงาน ถ้ําขมิ้น
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ช าติไทย ทักษะพื้นฐานระดับ
กาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา
2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวพิชญา ศักดิ์แปูน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองทอง
ผู้ควบคุม
1. นางสาวณิฐรดา ทองกลิ่น
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจําปี 2021 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม
2564 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อผลงาน ความหวัง ชีวิตใหม่ เราจะ
ก้าวไปด้วยกัน
1. นายพัชรพล สารภี ปวช.1 วิจิตรศิลป์
1. นางสาวชนากานต์ ใจงาม ปวช.1 วิจิตรศิลป์
3. นางสาวนริศา พริกนุ่ม ปวช.1 วิจิตรศิลป์
ผู้ควบคุม
1. นายพฤติพงษ์ วงษ์วรรณา
 เอกอัครราชทูตประเทศบราซิลประจําประเทศไทย และ Joao Paulo Marao ,Brazil Embassy กงสุล
ใหญ่ประเทศบราซิลและภรรยา ให้เกีย รติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาส
ออกแบบและตัดชุดประจําชาติ แฟชั่นกิตติมาศักดิ์ของเอกอัครราชทูตฯ ในงานกาล่ าแฟชั่นชุดประจําชาติ
"มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 10
1. นางสาวศุลีพงษ์ ชํานาญเนตร ครู คศ.3 แผนกวิชผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. นางสาวขนิษฐา เทพรส ครูพิเศษสอน แผนกวิชผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ ครูพิเศษสอน หมวดภาษาอังกฤษ
4. นางสาวนภสร ราชธานี เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
5. นางสาวขัติยาภรณ์ มงคลเคหา ปวส.2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
6. นางสาวภัทรพร แซฟุูง ปวช.3 แผนกวิชาแฟชั่นดีไซน์
7. นายฉายานันท์ ทําโสม ปวช.1 แผนกวิชาแฟชั่นดีไซน์
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี 2564 ระดับจังหวัด เข้ารอบการ
ประกวดระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขัน ณ วัดธรรมบาชาพระอารามหลวง
1. นางสาวเขมมิกา เอียดบัว
ผู้ควบคุม
1. นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
2. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน youngster chef2 ในงานสุราษฎร์ฟฺูดแฟร์ 2019 ครั้งที่ 18 และ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน youngster chef3 ในงานสุราษฎร์ฟฺูดแฟร์ 2020 ครั้งที่ 19 รางวัลชนะเลิศ ปี
2020 รังสรรค์ในเมนูสีสันเมืองร้อยเกาะ
1. นายภานุพงศ์ ใยยอง
ผู้ควบคุม
1. คุณครูจุฑามาศ ชาญสมุทร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษา ผลงานนวัตกรรมเกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง “น้องจุกผจญภัย” จากการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ThaiHealth Inno Award 3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1. นายภูมัย เฉลิมนนท์ ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นายทิฐิพล วรรณดี ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3. นายวายุ วัฒยะบุญ ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ควบคุม
1. คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์
 รางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสํานองสรภัญญะ ประเภททีม 5
คน ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
ผู้ควบคุม
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา
 รางวัลชมเชย จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม โรงเรียน
ระดับภาคคณะสงฆ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ.2564 ภาค
16 (นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี) ระดับมัธยมศึกษา
 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 แอปพลิเคชันเกมรูปแบบความเป็นจริงเสมือนแบบติดตั้ง ร่วมกับอุปกรณ์
แสดงผลแบบพกพา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการรู้คิดของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม "เรื่อง
เล่ าของกระถิน " การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี ประจําปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นายจิรพงษ์ บุญฤทธิ์
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2. นายสัณหณัฐ นิลแสง
3. นางสาวกวินทรา ตรีรัตนาภรณ์
4. นางสาวกัณยารัตน์ คงมาก
5. นายสุกฤษฎิ์ นิลวดี
6. นายภูมัย เฉลิมนนท์
7. นายทิฐิพล วรรณดี
8. นายวายุ วัฒยะบุญ
ครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
2. นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
3. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
4. นายวัชรินทร์ สังข์งาม
5. นางสาววรินทร จันทรชิต
 รางวั ล ชนะเลิ ศ กรอบกระจกผ้ า เขี ย นทองดอกบั ว ผุ ด ของที่ร ะลึ ก จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นายเมธัส กุลคง
2. นางสาวรัญชิดา ศรีโหมดสุข
3. นางสาววริษฐา แน่นอน
4. นางสาวบัญฑิตา ตรียวง
5. นางสาวนรารัตน์ แดงบรรจง
6. นางสาวสุดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
2. นางสาวจันทิมา ช่ายพิทักษ์
3. นายธงชัย ขวัญเสาว์
4. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์ขนมสัมปันนีจากแปูงสาคู การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นายธวัชชัย สังข์ทอง
2. นางสาวฉันชนก ลีลาลาย
3. นางสาวคัดนางค์ หอยสกุล
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4. นางสาวสุชาวดี จันทร์คง
5. นางสาวณัฐนรี สุขเมือง
6. นางสาวธนัชพร โกไศยกานนท์
ครูที่ปรึกษา
1. นายชนะสิน สังข์ด้วง
2. นายธีรพันธ์ คงขันธ์
3. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
4. นางสาววันวิสา พืชผล
5. นางสาวจันทิมา สงขาว
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย "วานรจําแลง" การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม
พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวรัตดิยากร รัตนพันธุ์
2. นางสาวภัทรพร แซ่ฟุูง
3. นายวรพล คงคล้าย
4. นางสาวศิรินภา สังสนิท
5. นางสาวจันทิมา ตะบะขจร
6. นายฉายานันท์ ทําโสม
7. นางสาวสุชานันท์ ไทรสุวรรณ
8. นางสาวมณฑิรา แก้วนรา
9. นางสาวภิลิษา เอกสมบุณ
10. นางสาวศิรินธร เดชสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา
1. นายวิศรุฒ ขจรบุญ
2. นางสาวขนิษฐา เทพรส
3. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
4. นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
5. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อหุ้มมะพร้าวเคลือบด้วยน้ํายางพารา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม
พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวปณัญดา ทองหวาน
2. นางสาวกมลทิพย์ เพิ่ม
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3. นายอภิวัฒน์ วิชัยดิษฐ์
4. นางสาวหทัยทิพย์ สุโสะ
5. นายวุฒิพงษ์ จันทร์โชตะ
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
2. นายสามารถ เนียมมุณี
3. นางสาวสาริษา โรยทองคํา
4.นางอนิษร เพชรแก้ว
5. นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
 รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์สีเทียนจากไม้พญาสัตบรรณ และรงควัตถุจากขมิ้นชัน ดอกอัญชัน และกระเจี๊ยบ
แดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวขนิษฐา แท่งศิลา
2. นางสาวภาฝัน อุ่นพิชัย
3. นางสาวณัฐธิดา มูสิกะ
4. นางสาวรัตนากร เอ่งฉ้วน
5. นายรังสิทธิ์ เอ้งเหมาะ
6. นางสาวศศิภา เพ็ชรประเสริฐ
7. นางสาวธนัญญา ประสารทอง
8. นางสาวกชกมล เอี่ยมคล้าย
9. นางสาวสมฤดี รัตนอาภากรณ์
ครูที่ปรึกษา
1. นางกนกกร พรหมวิเศษ
2. นายสามารถ เนียมมุณี
3. นางสาวรวิสรา สุทธิ
4. ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบํารุง
5. นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
 รางวัล ชนะเลิ ศ ระบบพิมพ์ใบเสร็ จ รับเงินอาชีว ศึ กษา การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่น ใหม่ ระดั บ
อาชี ว ศึ กษาจั ง หวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี ประจํ า ปีก ารศึกษา 2563 ระหว่ างวันที่ 25- 27 มีน าคม พ.ศ.2564 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นายพงษ์นภัส ชูช่วย
2. นายรัชชานนท์ ชูเกียรติเถกิง
3. นางสาวลลิตา อิกบาล
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4. นายพีรพล ครุฑดํารงชัย
5. นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์
6. นายวชิรพล พลวิชัย
7. นายภาณุวิชญ์ ภักดีพรหม
8. นางสาวแพรวพรรณ เพชรสุวรรณ
9. นายกณวรรธน์ สามเคี้ยม
10. นางสาวรดาวรรณ์ คามมะวัลย์
ครูที่ปรึกษา
1. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
2. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
3. นางชนานิศ มีพฤกษ์
4. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
5. นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบร้านขายหนังสือสาทร บุ๊ค เซ็นเตอร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นายศรัณย์ วัฒนโยธิน
2. นายพัชรพล วัชระพาณิชย์
3. นายกฤษฎา ชาวไร่นาค
4. นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนุ่ม
5. นางสาวสิรินกร ทิพย์เนตร
6. นางสาวปาลิตา สร้อยสนธิ์
7. นางสาวพัชราภรณ์ คงชุ่มชื่น
8. นายพงศธร ไข่เพ็ชร
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาววันวิสา พืชผล
2. นางเสาวนีย์ ไกรนุกูล
3. นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
4. นางสาวจันธร ชุมศรี
5. นายวินิต สืบสอน
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์สามเกลอผสมผักไชยาอัดก้อนกึ่งสําเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25- 27 มีนาคม
พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
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1. นายอดิศักดิ์ มากบุญ
2. นายชญานนท์ บัวจันทร์
3. นางสาวชนัญชิตา แก้วมณี
4. นางสาวนันท์นภัส พูดดี
5. นางสาวปวีณา กิ้มเส้ง
6. นายพัทศล ชะนีมาส
7. นางสาวปวริศา ด่านสิริกุล
8. นายนัฐกร สาธุชาติ
9. นายชนกันต์ ลาภไพวงศ์
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
2. นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
3. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
4. นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาระบําศรีวิชัยในรูปแบบประจักษ์ทัศน์ย่อส่วน การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่ 25- 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวสุกฤตา ลาภชูรัต
2. นางสาวภัทรธิญา มูสิการักษ์
3. นางสาวนัทธ์ชนัน จิตจํา
4. นายศิวพร เสรีบูรณะพงศ์
5. นายภัทราพร อมรชาติ
6. นายอิทธิกรณ์ มงคลเวทย์
7. นางสาวอมรรัตน์ เอียดสุวรรณ์
8. นายชนกันต์ ลาภไพวงศ์
9. นางสาวสกุลณา วิชัยดิษฐ์
10. นางสาวปุญชรัสมิ์ พิลาดิษฐ์
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
2. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
3. นายสามารถ เนียมมุณี
4. นางสาวสุพิชญา รักแดง
5. นางอนิษร เพชรแก้ว
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 รางวัลชนะเลิศ จากการการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยสากลชายในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
1. นายอินทนนท์ พวงประทุม
ผู้ควบคุม
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
 รองชนะเลิศอันดับ _2 จากการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
1. นางสาวอภิสรา พรหมจันทร์
ผู้ควบคุม
1. นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ
2. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563
1.นายภานุพงศ์ ใยยอง
2.นางสาวอารีรัตน์ เฟืองฟู
3.นางสาวปวริศา วัชรินทร์พร
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563
1. นางสาวณัตญา ดําสนิท
2. นางสาวปัญชิกา จันทรตรีรัตน์
3. นายดรัณ สุธานันท์
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธํารงค์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการนําเสนอรายการนําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31
ประจําปีการศึกษา 2563
1. นางสาวทิพยรัตย์ ดาวัลย์
2. นางสาวกัญญารัตน์ ภู่ร้อย
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
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1. นางณนิษรา ชูมณี
2. นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโครต
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปี
การศึกษา 2563
1. นางสาวโชติกา รักนุกูล ปวส. 2 การตลาด
2. นางสาวกนกพร คงดี ปวส.2/2 การบัญชี
3. นางสาววิลาวัณย์ นามสมบัติ ปวส.2/2 การบัญชี
4. นางสาวจิตวิสุทธิ์ นันตมาศ ปวส.2/2 การบัญชี
5. นายธนพจน์ สมุทรจินดา ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นางฉวีวรรณ จันทรชิต
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทํารายการนําเที่ยว (สุดยอดมัคคุเทศก์) ระดับ ปวส.
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563
1. นางสาวณัฐริกา สมคิดหมาย
ผู้ควบคุม
1. นางสาวสาริษา โรยทองคํา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ในงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563
1. นางสาวอรุณญา พรมจันทร์
2. นายสุภโชค สุปัญญาพงศ์
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นางสาวศันสนี นาคน้อย
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงประเภทเพลงสากลชาย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ระดับภาค ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
1. นายวสุธร ฉินธนทรัพย์
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นายธนาวุฒิ กล้าเวช
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะนําเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge"
1. นางสาวธิดารัตน์ เหมโลหะ
2. นางสาวจันทิมา ช่วยยิ้ม
3. นางสาวน้ําฝน ทําเผือก
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ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.นางสาวศักดิณา ดวงแก้ว
2. นางสาวอริสรา ขาวนวล
3. นางสาวสรินญา จุฑาจันทร์
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
2. นางสาวรังศิมา นุ่มคง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D Animation "R Superhero ยอดมนุษย์คน
พันธุ์ R" ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563
1.นายสหชาติ วันทอง
2.นายพศวัต พวงแก้ว
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation "ไทยฟรุทโกอินเตอร์ Thai Fruit go Inter"
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2563
1. นางสาวอนงค์นาค ศรีกงพาน
2. นางสาวลวณากร บําเพ็ญธรรม
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
1. นายวัชรินทร์ สังข์งาม
 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน "องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 5"
1. นายภานุพงศ์ ใยยอง
2. นายอดิศักดิ์ มากบุญ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ฉวบพรมอินทร์
ควบคุมและผู้ฝึกซ้อมโดย
1. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
 รางวัลชมเชย จากการประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจําปี พ.ศ.2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 16 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
1. นางสาวเขมมิกา เอียดบัว
ควบคุมและผู้ฝึกซ้อมโดย
1. นางสาวปิยะรัตน์ พัฒนเดชากุล
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2. นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น
3. นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อํานวยการอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้บริหารดี ศรีอาชีวศึกษา
ประจําพุทธศักราช 2564 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ALI (S)ZA ชื่อผลงาน มนุษย์ตัวร้าย จากการประกวดคลิปวีดิโอสื่อ
สร้างสรรค์ปูองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้หัวข้อ “ไวรัสตัวร้าย” จากสํานักงานวัตนธรรมจังหวัด
1.นายกิตติกร สุขเจริญ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.นายทินภัทร วัชนะ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3.นายวรพล สรรพาวุธ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ควบคุมการถ่ายทํา
1.นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2.นายวัชรินทร์ สังข์งาม
3.นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม เจลแมน ชื่อผลงาน หนังสั้น เจลแมน จากการประกวดคลิปวีดิโอสื่อ
สร้างสรรค์ปูองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้หัวข้อ “ไวรัสตัวร้าย” จากสํานักงานวัตนธรรมจังหวัด
1.นายรชานนท์ ทองเกตุ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.นางสาวชนากานต์ สมนึก สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3.นายณัฐพงษ์ แย้มเนตร สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ควบคุมการถ่ายทํา
1.นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2.นายวัชรินทร์ สังข์งาม
3.นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน E-Sport ROV ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2564 ระหว่าง
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564
1.นายอนุชิต เพื่อตนเอง
2. นายสรวิศ สมเสถียร
3. นายธัญกร จันทร์จริงจิตร
4. นายกษิตินาถ มานะ
5. นายเหมวิทย์ ลาภไพวงศ์
ครูผู้ควบคุม
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
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 รางวัล ชมเชย ระดับประเทศ การประกวดคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
1. นายกิตติกร สุขเจริญ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นายทินภัทร วัชนะ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. นายณภัทร ก่อณิชกุล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ควบคุม
1. นางชนัญญา สุวรรณวงค์
2. นายวัชรินทร์ สังข์งาม
 รางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มจังหวัดที่ 11 ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. นางสุจิตา คงเวช นักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชา วิจิตรศิลป์
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ที่ปรึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
นางสาววิภา สามสุวรรณ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทา
นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
นายกฤษฎา อํานาจเจริญ
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

