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เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ 
1. ประเทศมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึน 
2. ขจัดความยากจน 
3. ระดับคุณภาพชีวิตดีข้ึนและประชาชนมีความมั่นคงสูงข้ึน 
4. การบริหารกิจการบานเมอืงทีด่ ี

ระเบียบวาระแหงชาติ 
1. ความสามารถในการแขงขัน 
2. ความยากจนและการกระจายรายได 
3. ทุนทางสังคม 
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน 

นโยบายรัฐบาล 
1. นโยบายเรงดวน 
2. เศรษฐกิจมหาภาค 
3. คมนาคม 
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. พลังงาน 
6. การศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม 
7. ตางประเทศ 
8. การบริหารราชการแผนดนิ 
9. การสรางรายได 
10. การคาระหวางประเทศ 
11. พัฒนาแรงงาน 
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
13. สงัคม 
14. ความมั่นคงแหงรัฐ 
15. ความปลอดภัยของประชาชน 

การบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ด ี
 พัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 

1. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
2. ดานประสิทธิภาพตามพันธกิจ 
3. ดานคุณภาพการใหบริการ 
4. ดานการพัฒนาองคกร 
 
 

ยุทธศาสตรระดับประเทศ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ประกันโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2  การสงเสริมการอาชวีศึกษา 
1. สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ 
2. จัดและขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางและตอเนื่อง 

3. สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา 
4. เปดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการอุดมศึกษา 
1. สรางโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2. จัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสูภูมิภาค 
3. ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
4. บริการรักษาพยาบาลเพ่ือการศึกษาวิจัย 
5. สรางความม่ันใจและแรงจูงใจใหเอกชนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหประชาชน 
1. พัฒนาการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. บริการทางวิชาการแกสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปการเรียนรูสูการใชความรูเปนฐานในการดํารงชีพ 
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 
3. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สรางและพัฒนาระบบคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ีอกูล 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิติครูแลบุคลากรทางการศึกษา 
6. แกปญหาขาดแคลนครู 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
3. พัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกํากับ 

ยุทธศาสตรระดับประเทศ 
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5. โอนกิจการโรงเรียนของรัฐใหเอกชน (Privatization) 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
7. พัฒนาระบบการวางแผนตรวจติดตามประเมินผล 
8. สงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานบริหารราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
1. สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา 
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแลว 
1. สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับองคกรภายในประเทศและตางประเทศ 
2. อุดหนุนการศึกษา อบรมดูงานในตางประเทศ 
3. สรางความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตกําลังคนเพ่ือตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
4. แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
5. แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
6. สงเสริมหลักสูตรนานาชาติ 
7. ผลิตสื่อ ตําราเรียนสองภาษา 
8. สงเสริม สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบาน  
9. สงเสริมความเปนเลิศและพัฒนาเพ่ือนบาน 
10. พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
11. พัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 
1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ 
2. สรางนักวิจัยมืออาชีพและสนับสนุน 
3. ยกระดับการวิจัยรัฐรวมเอกชนเชิงพาณิชย 
4. สรางความเปนเลิศในศูนยพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยตาง ๆ  

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. พัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
2. สงเสริมและพัฒนาคนรุนใหม 
3. พัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน OTOP SMEs สูมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ศูนยกลางการขนสง 
1. การพัฒนาทาเรือฝงอาวไทย 
2. การปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงสินคาทางบก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ศูนยกลางการเกษตรครบวงจร 
1. พัฒนาผลผลิตใหไดมาตรฐานและปลอดภัย 
2. การสรางเครือขายทางการตลาด 
3. การเพ่ิมผลผลิตจากยาง เพ่ิมมูลคาใหพืชเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงคุณภาพท่ียั่งยืนในภูมิภาค 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียว 
2. พัฒนาบริการและบุคลากร 
3. การพัฒนาตลาดการทองเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตรระดับจังหวัด 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

ใหความสําคัญกับสถานศึกษา  ครูอาจารยและกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  เพ่ือสรางผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและ
ระดับอาเซียน  พัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัยไดมาตรฐานท้ังดานเครื่องมือและเทคโนโลยี        
มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  คานิยมการทํางานและการประกอบอาชีพตามความ
ตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจและตามความถนัดและความสนใจ  ทําใหเกิดความนิยมในการเรียน
อาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

1.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการ 
2.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม       

ท้ังในประเทศและภมูภิาค 
3.  สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ กํากับ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
4.  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (NQF) 
6.  เพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา   โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา  ใหบริการสังคม

ใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
7.  สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือบมเพาะผูประกอบการรุนใหมการ

อาชวีศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 

พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาท่ีความหลากหลายและงายตอการเขาถึง               
การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมและสนับสนุนปจจัยเอ้ือ  สรางแหลงเรียนรูดานวิชาชีพใหกับ
ประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเรียนรูอยางยืดหยุนท้ังเวลา สถานท่ี และวิธีการ  สอดคลอง
กับวิถีการดําเนินชีวิต สรางใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตกับประชาชน  เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญ          
ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานและประกอบอาชีพ  เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสราง        
การพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

1.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ท้ังในระบบ  นอกระบบ  และทวภิาคี 

2.  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ประจําป 2554 
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3.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน  ในการสรางงาน  สรางรายได 
 
4.  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส  คนพิการ  ผูสูงอายุ 
5.  สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ังสวนกลางและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ       
มุงเตรยีมความพรอม  การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  อยางมีคุณภาพ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูสถาบันการอาชีวศึกษาตาม เจตนารมณ ของ พ.ร.บ.
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  พัฒนาการบริหารจัดการในสวนกลางใหสอดคลองตามการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) สรางความเขมแข็งใหกับการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนา
ระบบติดตาม ตรวจสอบและ  ประเมินผลการดําเนินงานจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือใหเปนกลไกสําคัญ    
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน อยางตอเนื่อง  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.  สงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
3.  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 
4.  สนับสนุนการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีธรรมาภิบาล

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 
6.  พัฒนาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
7.  พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางการบริหารจัดการและการกําหนดภารกิจท่ี

ชัดเจน 
8.  พัฒนาระบบการสรรหาผูบริหารท้ังสวนกลางและสถานศึกษา 
9.  สนับสนุน   สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ   สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรท้ัง

สวนกลางและสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพโดยสรางความ
เขมแข็งเครือขายความรวมมือจากองคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ   ขยายระบบการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล  รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  โดยมีกลยุทธหลักคือ 

1.  พัฒนาศักยภาพดานภาษาของครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
2.  สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
3.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
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4.  สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพ่ือสรางความเขมแข็งใน

การจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ 
5.  เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
6.  สนับสนุนกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในการ   พัฒนา     

การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ  

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทและสถานการณพิเศษ
ในทุกภมิูภาคของประเทศ ใชการอาชีวศึกษาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางความเขาใจ  เขาถึงและพัฒนาคน
ในทุกภูมิภาคโดยมี กลยุทธหลักคือ 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจชายแดนภาคใต 

2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพ้ืนท่ีชายแดนและเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ  
4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางความเขาใจอันดี 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา   ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา

1.  สงเสริมพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษา 

  

เรงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาสูเชิงพา ณิชย สราง
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ  และนําไปสูนโยบายในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สรางคุณลักษณะนักวิจัยใหเกิดกับบุคลากรในทุกระดับรวมถึงนักเรียนนักศึกษา   โดยมี
กลยุทธหลักคือ  

2.  สงเสริมการนําองคความรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหาร      
การจัดการเรียนการสอน 

3.  สนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน   และ
พัฒนาสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

4.  สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เครือขายงานวิจัย  และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาท้ัง      

ในประเทศและระดับนานาชาติ 
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่มุงมั่นผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

 
 

1. จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค 
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 

 
 

“รูจริง     ทําได     เขาใจชีวิต” 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  มุง จัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสูสากล 

 

 
 

1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานท้ังในระดับทองถิ่น และภูมิภาค 
3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
4. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีจิตอาสา รักในงานบริการ และศรัทธาในวิชาชีพ 
5. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดลอม 
6. เปนศูนยกลางการเรียนรูสูสากล 

 

 
 

 “วิชาดี     มีทักษะ    ใฝธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย” 
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วิชาดี การหม่ันศึกษาหาความรูทางวิชาการท้ังในหองเรียน  หองสมุด จากครู อาจารยนอก

สถานศึกษา  และแหลงวิทยาการตาง  ๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน  และ
ความรูท่ีเก่ียวของในการประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการตาง  ๆ ใหมีความรูใน
สาขาวิชาชีพท่ีเลือกเรียนและความรูท่ีเก่ียวของในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
ดํารงชีวิต 

มีทักษะ การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพท่ีเลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพไดและ
หม่ันศึกษาฝกฝนหาความชํานาญในวิชาอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต 

ใฝธรรมะ การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมท่ีจําเปนเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตและ
การอยูรวมกันอยางปกติสุข 

สามัคคี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสรางชื่อเสียงมาสู
สถานศึกษาอันเปนท่ีรักยิ่ง 

มีวินัย การเชื่อฟงและประพฤติตนตามท่ีไดรับการฝกอบรม ถูกตองตามระเบียบของ
สถานศึกษารูบทบาทและหนาท่ีของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกท่ีดีในสังคม 

 

 
 
วัตถุประสงคของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ มุงสงเสริมคุณภาพของนักเรียนท้ัง

ทางดานคุณธรรม และจริยธรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม เพ่ือใหผูสําเร็จ
การศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพไดท้ังในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อม่ันตนเองในวิชา 
สามารถสรางงานท่ีประกอบอาชีพอิสระได และมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม 
 ปรัชญาของวิทยาลัย  “วิชาดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย ” คือ ปรัชญาการทํางานของ
สถานศึกษาท่ีเปนหลักในการดําเนินงานบริหารของวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เดิมใชนามวา  “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี ” โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก  เม่ือ
วันท่ี  10  สิงหาคม 2482  ดําเนินการสอนตามหลักสูตร  2 ป รับเฉพาะนักเรียนหญิงท่ีสําเร็จชั้น
ประถมศึกษาปที่  4 ทําการสอนท่ีโรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี  (โรงเรียนสุราษฎรพิทยาในปจจุบัน )                              
โดยนางสาวชุลี  อาตมะมิตร เปนครูใหญ มีนักเรียน 32 คน 

ครูแผว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ บุญยรัตน  มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน  จํานวน 4 ไร 1 งาน   
80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม หางจากตลาด 1 กิโลเมตร สรางอาคารไมสองชั้น  และยายมาเรียน
ในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2484 เปดสอนตามหลักสูตรชางเย็บเสื้อผาจนถึ ง พ .ศ .2491 
กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา  แผนกการชางสตรีเรียน    
2 ป และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี” 

พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซ้ือท่ีดิน  จํานวน 3 ไร พ.ศ.2516 เปลี่ยน
ชื่อเปน  “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานีและ
โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  วิทยาเขต  1 และ 
วิทยาเขต 2” 

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

ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี     

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

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

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

 
 

ประวัติสถานศึกษา 
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พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงท่ีสําเร็จชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชาชีพ 

พ.ศ.2491 เปดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนแผนกการชางสตรี 

พ.ศ.2494 เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.2502 เปดสอนชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง 

พ.ศ.2504 เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สายอาชีพ 

พ.ศ.2506 โรงเรียนเขาอยูในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความชวยเหลือ จาก
องคการยูนิเซฟ  รุนท่ี 2  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยมีวิชาชีพ   แผนกผาและ
เครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร และศิลปหตัถกรรม  เวลา
เรียน 3 ป 

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหมชั้น ม.ศ.4 

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

พ.ศ.2516 เปดสอนคณะคหกรรมศาสตร มีแผนกผาและเครื่องแตงกาย, อาหารและโภชนาการ 
และคหกรรมศาสตรท่ัวไป 

พ.ศ.2519 เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 

พ.ศ.2520 เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกผาและเครื่องแตงกาย และคหกรรมศาสตร
ท่ัวไป และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

พ.ศ.2524 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

พ.ศ.2525 เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ.2526 เปดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต 
พ.ศ.2527 เปดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี 

เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี   โดยรับ
นักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5,6 จากโรงเรียนสามัญ 

พ.ศ.2528 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) แผนกคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เปน ปวช.2530 โดยเปดสอนปละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ 

ปวท. สาขาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
พ.ศ.2532 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปละ 2 ภาคเรียน 
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเปนสาขาธุรกิจโรงแรม 

การจัดการของวิทยาลัย 
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พ.ศ.2537 เปดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ป สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน) 
พ.ศ.2538 ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 
 ระดบั ปวช. มีสาขาวิชาและกลุมวิชาเพ่ิมจากท่ีมีอยูเดิม คือ 
 

ระบบปกติ 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กลุมวิชาธุรกิจทองเท่ียว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุมวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป กลุมวิชาวิจิตรศิลป 

 
ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กลุมวิชาธุรกิจโรงแรม 

 
ระดบั ปวส. 

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

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

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

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
พ.ศ.2542 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจอาหาร และปดสอนระดับ ปวส. 

ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
พ.ศ.2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ

โรงแรม 
พ.ศ.2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับ

จากผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
พ.ศ.2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา     

คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และศิลปกรรม 
พ.ศ.2546 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง 

2546)  ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเท่ียว และศิลปกรรม 
 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546ประเภท

วชิาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
พ.ศ.2548 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

สาขางานธุรกิจคาปลีก(ท็อปซุปเปอรมารเก็ต) 
 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การทองเท่ียว  สาขาวิชาการสปาและความงาม 
 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการเลขานุการ  และสาขางาน
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คอมพิวเตอรธุรกิจ 
-   เปดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทียบโอนความรู
และประสบการณ    
    -  รับผูท่ีสําเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  
และสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
    -  รับผูสําเร็จการศึกษาจาก ม.6  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาสปาและความงาม 

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

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม  
สาขาวิชาวิจิตรศิลป  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

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

พ.ศ.2552 -  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชา
ออกแบบเสื้อผา 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระบบทวิภาคี 

 -   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

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

พ.ศ.2554 -  ปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส 
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 หลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  

   (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตร 3 ป  

 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 

 สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

 สาขางานออกแบบเสื้อผา 
 

 สาขางานอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
 สาขางานคหกรรมการผลิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  

 สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาพณิชยการ 

 สาขางานการขาย 
 สาขางานการเลขานุการ 
 สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 
 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
  

 สาขางานการโรงแรม 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 

 1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  

 สาขางานวิจิตรศิลป 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

 สาขางานการออกแบบ 
 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
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 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป  

รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.   มีสาขาวิชาดังนี้ 

   2.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

   2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาการบัญชี 
 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

   2.3  ประเภทวชิาอตุสาหกรรมทองเท่ียว 
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) 
 สาขาวิชาการสปาและความงาม 

   2.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ป รับ
จากผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 มีสาขาวิชาดังนี้ 

   3.1  ประเภทวิชาคหกรรม 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

   3.2  ประเภทวชิาอตุสาหกรรมทองเท่ียว 
 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 

   3.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
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4. หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.)  รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.6 มี
สาขาวิชาดังนี้ 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน 
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โครงสรางการบริหารสถานศกึษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นางเนาวรัตน  รัตนพันธ 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

คณะกรรมการ 
บริหารสถานศกึษา 

คณะกรรมการทีป่รกึษา 

นางสาวสุณี  พงศยี่หลา 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายบริหารทรัพยากร 

 

นางสาววรรณณิภา นลิวรรณ 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 
นางสาวเยาวพร  สุขพรมา 

หัวหนางานบุคลากร 

นางจรีพรรณ  โยธาปาน 

หัวหนางานการเงิน 

 

นางสาวนารีรัตน  อูสกุลวัฒนา 

หัวหนางานการบัญช ี

 
นางชฎาภรณ  เฟองฟุง 

หัวหนางานพัสดุ 

 

นางนฤมล  แยมศรี 

หัวหนางานกิจกรรมฯ 

 

นายพฤติพงษ  วงศวรรณา 

หัวหนางานอาคารสถานที ่

 

นางเสาวณีย  ไกรนุกูล 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 

นายจักรกฤษณ  ภูทอง 
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

นางมาลี  วองเกษฎา 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

นางชะอุม   ปญญานันท 
หัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกา 

 
นางสุนทร ี แขงขัน 

หัวหนาแผนกวชิาอาหารและโภชนากา 

 
นางสาวสุธดิา  พัลลภดษิฐสกลุ 

หัวหนาแผนกวชิาคหกรรมศาสตร 

 
นายสมจติ   แขงขัน 

หัวหนาแผนกวิชาการบัญช ี

 
นางศรีไพร   ภาราทอง 

หัวหนาแผนกวชิาการเลขานกุาร 

 
นางฤดี   เพชรมณ ี

หัวหนาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 
นางสุภาภรณ  กอวนชิ 

หัวหนาแผนกวชิาการขาย/การตลาด 

 

นางจริยา  มณีโรจน 

หัวหนางานทะเบียน 

 

นางสาวนงลักษณ  ทองอ่ํา 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

 

นางปยะพร  เข็มขาว 
หัวหนางานความรวมมือ 

 

นายธีรพล  ทองเพชร 
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

 

นางจารุวรรณ  อมรกุล 
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ 

 

นางธนภร  ฤทธิเกษม 
หัวหนางานสงเสรมิผลิตผลการคาฯ 

 

นางฤดี  เพชรมณี 

หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

นางอบุล  เบญจพงศ 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

 
นางสาวพัชรนันท  อาจหาญ 

หัวหนางานวิทยบริการฯ 

 
นางสาวมณฑา  หมืน่ชนะ 

หัวหนางานอาชีวศึกษาฯ 

 
นายธีรพล  ทองเพชร 

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน 

 

นายแสนด ี เบญจพงศ 
หัวหนาแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 

 
นายธรีพล  ทองเพชร 

หัวหนาแผนกวชิาสามญัสัมพันธ 

 

นายพรสฤษดิ์  วีแกว 
หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ 

 

นางสาวสาธนิ ี ตออาวธุ 
หัวหนาแผนกวชิาสปาและความงา 

 

นายธนาวฒุ ิ กลาเวช 
หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป 

 

นางวาสนา  วิเชียร 

หัวหนางานปกครอง 

 

นางนงลักษณ  เรียบรอย 

หัวหนางานแนะแนวฯ 

 
นางณัฐกาญจน  ผลผลา 

หัวหนางานโครงการพเิศษฯ 

 

นางสาวโศจกิานต  ปานด ี
หัวหนาแผนกวชิาการโรงแรม 

 
นายกําชัย  ณ พัทลุง 

 หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางชนัญญา  สุวรรณวงศ 
  หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 

นายสุทธิพัฒน อมรกุล 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายพัฒนากิจการฯ 

 

นางสาวสีดา  ขํากลิ่น 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายวิชาการ 
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โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

     
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
               
             
    

นางสาวสุณี  พงศย่ีหลา 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายสุทธิพัฒน  อมรกลุ 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวสีดา  ขํากล่ิน 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ 

ฝายวิชาการ 

นางเนาวรัตน  รัตนพันธ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
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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 บรรณโสภษิณ 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 สรุทิณฑ อาจารยใหญ 

พ.ศ.2519 – พ.ศ.2521 นายสุทธิชัย โลสุวรรณ 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 สรุทิณฑ 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 – พ.ศ.2553 นางวิชชาพรรณ ก่ิงวัชระพงศ ผูอํานวยการ 

พ.ศ.2554 – ปจจุบัน นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการ 

    

 

รายนามผูบริหารสถานศึกษา 
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1.   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ประธานกรรมการ 

2.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร   รองประธานกรรมการ 

3.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ    รองประธานกรรมการ  

4.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

5.   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ  รองประธานกรรมการ 

6.   นางจีรพรรณ โยธาปาน  กรรมการ 

7.   นางอุบล เบญจพงศ  กรรมการ 

8.   นางจารุวรรณ อมรกุล กรรมการ 

9.   นางเสาวณีย ไกรนุกูล กรรมการ 

10. นางสาวสุธิดา พัลลภดิษฐสกุล  กรรมการ 

11. นายโชคชัย จุลภักดิ์ กรรมการ 

12. นายสมจิต แขงขัน กรรมการ 

13. นายกําชัย ณ พัทลุง กรรมการ 

14. นางสาวพิมณริยา  วัชรานาถ กรรมการ 

15. นางชฎาภรณ เฟองฟุง กรรมการ  

16. นายแสนดี เบญจพงศ  กรรมการ 

17. นางศรีไพร ภาราทอง   กรรมการและเลขานุการ 

18. นางนงลักษณ เรียบรอย             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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1.  นายธานี เทือกสุบรรณ  ประธานกรรมการ 

2.  นายเชาวพงศ ฐิติสวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 

3.  นายจตุพร วัชรานาถ  กรรมการ 

4.  นายวรายุทธ พัฒนาศิริลักษณ กรรมการ 

5.  นายจุมพล ไลยโฆษิต กรรมการ 

6.  นายเฉลิมชัย ปญจคุณาธร  กรรมการ 

7.  นางเพ็ญจันทร ชูพงศ  กรรมการ 

8.  นางนันทนา บุญรม  กรรมการ 

9.  นายนันธนชัย เทพเจริญ  กรรมการ 

10. นางสุภางค ชัยสิทธิ์  กรรมการ 

11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 



  

 

 

 

แผนที่วิทยาลัยอาชีศึกษาสุราษฎรธานี 
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อาคาร 1 
- ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
- งานปกครอง 
- งานครูท่ีปรึกษา 
- งานแนะแนวฯ 
- แผนกวิชาวิจิตรศิลป  
- แผนกวชิาออกแบบ 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 

อาคาร 2 

- แผนกวิชาการบัญชี 
- แผนกวิชาการโรงแรม 
- แผนกวิชาการตลาด  
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
- ธนาคารโรงเรียน 

อาคาร 3 
- หองผูอํานวยการ 
- ฝายบริหารทรัพยากร  

(งานธุรการ/งานบุคลากร/งานการเงิน/
งานบัญชี/งานทะเบียน/งานพัสดุ/      
งานอาคารสถานท่ี/งานเอกสารการพิมพ) 

- ฝายวิชาการ 

ดานหนา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

ภาพประกอบอาคารเรียน 
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อาคาร 4 

- ลานเอนกประสงค 
- โรงอาหาร 
- สหการวิทยาลัยฯ 
- หองพยาบาล 
- หองสมุด 
- แผนกวิชาเลขานุการ / การจัดการท่ัวไป 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

อาคาร 5 

- ศูนยอาหารลายไทย 
- หองพักแผนกวิชาการโรงแรม 
- หองโสตฯ 
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- แผนกวชิาคหกรรมศาสตร 
- แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
- งานผลิตการคาผา 

- ฝายแผนงานและความรวมมือ (งานวางแผนฯ/งานวิจัยฯ/งานความรวมมือ/งานศูนยขอมูลฯ/
งานประกันคุณภาพฯ) 

- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
- แผนกวิชาสัมพันธธุรกิจ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  และไดรับถวยรางวัล  จากพระองคเจาศรีรัศมิ์     
พระวรชายา จากการออกแบบประเภทเคหะสิง่ทอ  งานผายทอใจคร้ังที่  4  (ฝายทอใจคร้ังที่  4 ฝายไทยทอมือความ
ภูมิใจสูสากล) โดยนกัศึกษา  ปวส. 2 ธุรกิจเสื้อผา  ไดแก นางสาวเกษกนก  ชลมุณี  นางสาวสุพรรณี  แซตั้ง ผูควบคุม
นกัศึกษา  ครูณัฐนีย   ดนูนาถ   ครูแผนกผาและเคร่ืองแตงกาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ใน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 
 

 

 

 

 

 

การแขงขัน yamaha technology presentation contest 2011 ซ่ึงจัดโดยบริษัท ประดษิฐพงษ จํากัด ซ่ึง

นําจุดเดน  ของรถจักรยานยนต  YAMAHA มานําเสนอในรูปแบบ ภาพยนตร โฆษณามีการจัดการแขงขัน

ประเภททีม ซ่ึงมีนักเรียน นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอรกราฟกเขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศ  ใน

วันท่ี 19 กันยายน 2554 ณ หองโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

ผลการดําเนินงาน  เกียรติประวัติ  และผลงานดีเดน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

ประจําปงบประมาณ  2554 
 

ผลงานครู  นักเรียน  นักศึกษา  ดีเดน 
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ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขัน"ฟโอเร  เกิรล แกงค แดนซ คอนเทสต  2011"  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานีสงนักศึกษาเขารวมแขงขันชื่อทีมวา  SVC SEXY Dance มีสมาชิก  คือ  นางสาว      

ภมุมารนิทร ชัยสิทธิ์  นางสาววิลาสิณี ปุริมะ  นางสาวกาญจนาภร ไชยชนะ  และนางสาวธิพาพร  มีปน ไดรับ

ทุนการศึกษา  10,000 บาทและไดรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกวิทยาลัยฯ  10,000 บาท  ควบคุม

โดย อาจารยสมโชค ราชบุรี 

 

 

 

 โครงการอาชีวสุราษฎรฯ  รักษวิทยาลัย  ตานภัยยาเสพติด  และแผนกศิลปกรรมไดจัดการประกวด

ภาพโปสเตอรและภาพคอมพิวเตอรกราฟก  หัวขอ สานตอพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะ

ของแผนดิน  มีผลการประกวดดังนี้  ประเภทวาดภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟก  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวสุดา

รัตน  เพชรกูล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 นางสาวสิริมา  เก้ือสกุล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 นายพันธุ

พงษ  วัชรสินธุ  ประเภทโปสเตอร  รางวัลชนะเลิศนางสาวดรัญรัตน  แสงตะกร  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 นายสมยศ เสือตอสิทธิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกวรรณ ขวัญเรียง 

 

 



31 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับเกียรติใหออกแบบและตัดเย็บชุดแฟชั่น(ชุดฟนาเล)นางแบบ

โดย  เกรซ-กาญจนเกลา  ดวยเศียรเกลา  ในงานอาชีวะ  มหัศจรรยสวนศิลปแผนดินแม"  เนื่องใน

วโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ตัดเย็บโดย นางสาวจิตนา ภิรมย  นางสาวอลิษา แหวนเพ็ชร และนายสหรัฐ  นุย

เจริญ  ครูผูควบครูณัฐนีย ดนูนาถ ระหวางวันท่ี 9-14 สิงหาคม 2554 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  จัดงานมหกรรม  “อาชีวะ  อรอยจานรอน ” ระหวาง

วันท่ี 13 – 15 กันยายน  2554  ณ สาํนกังานคณะกรรมการกา รอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิาร  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูสอน  และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ไดบูรณาการความรู

และ ประสบการณในการใหบริการพัฒนาการจัดรูปแบบการใหบริการอาหารรอนใหไดมาตรฐานสากลและ

เปนการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณท่ีดีดานการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการของ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาท่ัวประเทศโดยท้ัง  3 วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษา  36 แหงท่ัวประเทศ  โดยในวันอังคาร

ท่ี 13 กันยายน  2554 เวลา  12.00 น. เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  พรอมดวยคณะผูบริหาร

ระดับสูง สอศ. ผูอํานวยการสถานศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 36 แหง ไดให การตอนรับ นายวรวัจน  เอ้ืออภิญญกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  รัฐมนตรี  ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการและ

ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใหเกียรติมาชิมอาหารในงาน "อาชีวะ อรอยจานรอน” 

 

 

นายธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  มอบรางวัลการแกะสลักน้ําแข็งท่ีเมือง

ฮารบิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีและครูผูควบคุม  ใน

การประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  ครั้งท่ี  2/2554 ณ หองเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลาง

จังหวัดสุราษฎรธานีเม่ือวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 
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การแกะสลักน้ําแข็งในงาน   the 3 rd International Universities Snow Sculpture Contest จัด

ข้ึนระหวางวันท่ี  4-7 มกราคม  2554 ณ Harbin Engineering University เมืองฮาบิน  สาธารณรัฐประชาชน

จีน  ซ่ึงทีมชนะเลิศในการแขงขัน  คือ  ทีมอาชวีะไทย  เปนทีมผสมระหวางสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษา  3 แหง คือ นายวษิณุ  โพธิ์วิเชียร  นายรุงชัย  สุขเนตร  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เสาวภา  นายจักรกฤต  ผิวจันทร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  และนายเรืองฤทธิ์เดช  สงขวัญ  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ครูผูควบคุมทีม  นายบุญธรรม  รัตนุวงกต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  นายพูลรัตน 

พ่ึงอารมณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  นายพฤติพงษ วงศวรรณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
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การแขงขันกีฬาอาชีวเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี 7 "นครพิงคเกมส"  ระหวางวันท่ี  8 - 17 มกราคม  

2554  ณ  จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพการมอบเกียรติบัตรแกนักเรียน  นกัศึกษา  ท่ีเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ครั้งท่ี 20 

ระหวางวันท่ี  24-28  มกราคม 2554   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหา มหาราชินี วันท่ี 11 - 12  สิงหาคม  2554 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

 

 
 

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน  วนัฉัตรมงคล  และ พิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปองกันสถาบัน(อสป.)  
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2554 
 

 
 

ผลงานดานทํานุบํารุง  ศิลปวัฒนธรรม  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  รวมงาน  “อาชีวะ  มหัศจรรยสวนศิลปแผนดินแม"  ตระการตา   
สวนเฉลิมพระเกียรติ  ประดับพันธุไมหายาก  ตั้งชื่อตามพระนามสมเด็จพระนางเจาฯ  งดงามโคมระยาดอกไม
ถวายพระพร พรอมสินคาอาชีวะ แบรนดนับรอยชนิด 9-14 ส.ค. 2554 
 

 
 
กิจกรรมหลอเทียนและสมโภชเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 
 

 

 
พิธีสมโภชพุทธศาสตรบันฑิต ,เปรียญธรรม  และมอบโลเกียรติคุณสถานศึกษา  สนับสนุนโครงการ     

คุรุธรรมทายาท มจร หองเรียนสุราษฎรธานี (พระอารามหลวง) ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 
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โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย จังหวัดสุราษฎรธานี เชิญชวน ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์

เลือกตั้ง  ในวนัท่ี  3 กรกฎาคม  2554 ณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด      

สุราษฎรธานี  

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด "สานตอพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด  
หายนะแผนดิน"  วันท่ี  24 มิถุนายน 2554  ณ ลานอเนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2554  ซ่ึงกลุมวิชาภาษาไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี   ไดเห็นความสําคัญและจัดกิจกรรม  "รกัษภาษา  พัฒนาชาติไทย  เทิดไทองคราชัน"   ในวนั
พุธ  ท่ี 27 กรกฎาคม  2554 ณ หองโสตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีและไดมอบรางวัล  แกผู
ชนะเลิศ  การคัดลายมือ  การแตงกลอนสดหัวขอ"เรารักษภาษา  พัฒนาชาติไทย  เทิดไทองคราชัน"และการ
ประกวดพูดสุนทรพจนหัวขอ "สานตอพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผนดิน" 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  รวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  งานวันคลายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  ประจําป  2554 ฉลองครบรอบ  100 ป การลูกเสือไทย  โดยสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2554  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณครพูฤตพิงษ  วงศวรรณา   ครูแผนกวิจิตรศิ ลป  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เขารวมงาน

แสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ  ครั้งท่ี 6 (The 6 Thailand international Wax Sculplure)  ระหวาง
วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2554   ณ ลานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับเชิญเขารวมในงานมหกรรมเมืองคนดี "54  
(Goods Man TOWN 2011) ระหวางวันท่ี 8-17 กรกฎาคม 2554 ณ สหกรณสุราษฎรธานี (CO-OP)  
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โครงการอาชีวะรวมใจชวยภัยน้ําทวม การมอบสิ่งของชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยน้ําทวมบริเวณ
ตําบลบางใบไม ของอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2554 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาและลงนามความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   

กับ  โรงแรมเบสเวสเทิรนภูเก็ตโอเซ่ียนรีสอรท และ โรงแรมเบสเวสเทิรนภูเก็ตโอเซ่ียนรีสอรท  ในวันที่       

17  กันยายน  2554 

 

ผลงานความรวมมือกับหนวยงาน  สถานประกอบการการบริการสังคม 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี นิเทศนักศึกษาฝกงานภายนอกส ถานศึกษา  พรอมมอบโลเชิดชู

เกียรติ “โรงแรมอิมพีเรยีลสมุย ” ท่ีใหความรวมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา เขาฝกงานตามสาขาวิชาชีพ 

เปนอยางดีและติดตอกันเปนระยะเวลานาน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

นายประดิษฐ  ระสิตานนท  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  ไดเขาเยี่ยมวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ในวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2554 

 

การศึกษาดูงาน  งานประกันคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  จากวิทยาลัยการอาชีพ

นครศรีธรรมราชและวิทยาลัยเทคนิคพังงา  ณ หองประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ใน

วันท่ี 21 มิถุนายน 2554 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด

ภูเก็ต ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2554  ดวยความยินดียิ่ง 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดอนบอสโก ไดเขามาศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพทาแซะและวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ไดเขามา ศึกษาดูงานดานการประกัน

คุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 ณ หองงานประกันคุณภาพ 
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โครงการพัฒนาชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกปาเทิดพระเกียรติ
12 สงิหา  มหาราชินี  "เท่ียวไป  ปลกูไป  ครั้งท่ี  13 ในวนัท่ี  5-7 สิงหาคม  2554 ณ ศูนยการเรียนรู
โรงไฟฟาพลังงานน้ําชุมชนบานคลองเรือ หมู 9  ต.ปากทรง  อ.พะโตะ  จ.ชมุพร 
 

 

โครงการรถนิทรรศการเคลื่อนท่ี  "เปดโลกปโตรเลียม"  บริษัท  ปตท.จํากัด  (มหาชน)  ณ หองโสตฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

ผลงานโครงการตามแนวพระราชดาํรัสปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  ทรงฉายพระรูป  รวมกับผูบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ผูบริหารจากหนวยงานในระบบวิจัย  และนางเนาวรัตน  รัตนพันธ  
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  เม่ือวันศุกรท่ี  26 สิงหาคม  2554 ในพิธีเปดงานภาค
นิทรรศการ  “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ  2554” (Thailand Research Expo 2011) และการเปด
ประชุมนานาชาติ  The 7th Asian Conference on Computer-Aided Surgery (ACCAS 2011)  ณ ศูนย
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด  ราชประสงค  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) รวมกับเครือขายระบบวิจัยท่ัวประเทศ 

 
 

 
 

นายอิศรา  สุนทรวิภาต  ท่ีปรึกษากิจกรรมองคกรและรัฐกิจ  สัมพันธ  บริษัทเอสโซ  (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) มอบโลรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ใหกับโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง การพัฒนาผงปรุงรส
แกงเลียงจากใบหญาหวานผง  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ  ระดับชาติ             
ครั้งท่ี  21 ประจําปพุทธศักราช  2554 ระดับ  ปวช.  ครูท่ีปรึกษา  นายสามารถ  เนียมมุณี  นางสาวสุกัญญา   
ฤทธมินตรี  และนักเรียนผูนําเสนอผลงาน  นางสาวกรรณิกา  ศรชีู  นางสาวขวัญฤทัย  พัฒนแกว  และ      
นางสาวสุภารัตน พะยหุะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ีหนึ่งในระดับ ปวส. โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การ

ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

และหุนยนตอาชีวศึกษา  โครงงานวิทยาศาสตร 
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เปรียบเทียบคุณภาพแปงกลวย  ครูท่ีปรึกษา  นายธีรพล  ทองเพชร  นางสาววิลัยวรรณ  พรหมรกัษ  และ
นักเรียนผูนําเสนอผลงาน นางสาวอมรรัตน บุญฤทธิ์ นางสาวศิริลักษณ สขุขัง และนางสาวรัตนา จะตุเทน 

 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ไดรับรางวัลชนะการ ประดิษฐ "กระเปาอเนกประสงค  2in1"  ใน
รายการสมรภูมิไอเดีย  ทางไทยทีวสีี  ชอง  3 ซ่ึงเปนรายการประเภทการนําเสนอและการแขงขันดานการ
มีไดเดียประดิษฐสิ่งของ เพ่ือนํามาใชประโยชน นักเรียนท่ีออกแบบคือ นายจตุพร วีระพันธุ และนางสาววิภทัรา  สศุรี 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิจิตรศิลป ครูผูควบคุม คุณครพูฤตพิงษ วงศวรรณา 

 
 

 
 

 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เอส-โซ ประจําป 2554 ระหวางวันท่ี  

19 - 21 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนยสงเสริมแลพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐรุนใหมระดับภาค  ภาคใต  ประจําป
การศึกษา  2553 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันท่ี  4-7 มกราคม  2554 ประกอบดวย  "กระดาษ
ธปูฤาษี" "คุกก้ีจากแปงกลวย" "โทงเทงโคมไฟจากใบหญาแฝก" "นมถ่ัวเหลืองชนิดผง" "แปงบราวนี่สําเร็จรูป" 

 
 

 

 

 

การติดตาม(เชิงประจักษ) ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร  สําคัญตาม

สภาพจริง สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554วันท่ี 21 มิถุนายน 2554 

 

 

การติดตามผลงาน  (เชิงประจักษ) 



46 
 

 
 

 

 
 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยตนสังกัด เม่ือวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2554 
ณ หองโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 

 

 
การประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ  3 ดานการอาชีวศึกษา  ปงบประมาณ  2553 จากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 

การประเมนิคุณภาพสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิสรุปรายจายจริง 

จําแนกตามแผนงบประมาณ  2554 
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งานบริหารและจัดการสถานศึกษา 58,148,396.93              4.08

งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8,606,013.47               51.02

งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร 176,134.00                  10.21

งานสงเสริมและสนับสนุน 45,330.00                    6.12

แผนงานคุณภาพการเรียนการสอน 10,657,659.12              16.33

แผนงานงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 372,790.00                  4.08

รวมทั้งสิ้น 78,006,323.52            91.84                 

แผนภูมิสรุปรายจายจริง

จําแนกตามแผนงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

งบประมาณที่ใชรายการ รอยละ

4.08

51.02
10.21

6.12

16.33

4.08

งานบริหารและจัดการสถานศึกษา

งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร

งานสงเสรมิและสนับสนุน

แผนงานคณุภาพการเรยีนการสอน

แผนงานงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
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แผนงบประมาณ/แผนงาน

งาน/โครงการ

1. แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

1.1 แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา

  1.1.1 งานบริหารและจัดการสถานศึกษา

      งบบุคลากร

          เงินเดือน

              * ขาราชการ -                28,964,990.71    -                 -                 28,964,990.71  

              * เงินประจําตําแหนง -                4,391,931.72     -                 -                 4,391,931.72   

          คาจางประจํา

              * อัตรา  8  อัตรา -                1,352,820.00     -                 -                 1,352,820.00   

           คาจางชั่วคราว

              * พนักงานราชการ -                807,120.00        -                 -                 807,120.00      

              * ครูจางสอนรายเดือน จํานวน 33 อัตรา -                -                  1,571,031.00    940,315.00      2,511,346.00   

              * ครูจางสอนรายชั่วโมง จํานวน  1  อัตรา -                -                  -                 -                 -                

              * ครูจางสอนชาวตางชาติ จํานวน 1 อัตรา -                -                  -                 217,690.00      217,690.00      

              * ลูกจางชั่วคราว  จํานวน  46  อัตรา -                -                  1,668,704.00    1,050,622.00    2,719,326.00   

              * ประกันสังคม -                40,389.00         167,956.00       111,546.00      319,891.00      

              * คาครองชีพ -                -                  118,489.00       74,224.00        192,713.00      

รวมงบบุคลากร -               35,557,251.43  3,526,180.00   2,394,397.00   41,477,828.43  

      งบดําเนินงาน

          คาตอบแทน

            * คาสอนภาคนอกเวลา 3,466,580.00   532,800.00        3,629,970.00    848,730.00      8,478,080.00   

            * คาสอนภาคนอกเวลา (เทียบโอนประสบการณ) -                -                  -                 -                 -                

            * คาธุรการนอกเวลา -                32,850.00         456,300.00       174,600.00      663,750.00      

            * คาธุรการนอกเวลา (เทียบโอน) -                -                  -                 -                 -                

            * คาอาหารทําการนอกเวลา -                -                  59,520.00        -                 59,520.00       

            * คาตอบแทนพิเศษ -                285,627.20        -                 -                 285,627.20      

            * คาเชาบาน -                185,500.00        -                 -                 185,500.00      

            * คาตอบแทนคุมงานกอสราง/คาเบี้ยประชุม -                77,750.00         4,000.00          79,650.00        161,400.00      

            * คาตอบแทนอื่น ๆ -                30,350.00         -                 42,080.00        72,430.00       

         รวมคาตอบแทน 3,466,580.00  1,144,877.20    4,149,790.00   1,145,060.00   9,906,307.20   

           คาใชสอย

             * คาใชจายเดินทางและฝกอบรม 1,004,547.00   86,878.00         2,097,972.46    98,160.00        3,287,557.46   

             * คาอาหารถวายพระ -                -                  -                 1,200.00          1,200.00         

             * คาไทยธรรมถวายพระ -                -                  -                 1,800.00          1,800.00         

         โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/

ครุภัณฑสํานักงาน/ ครุภัณฑยานพาหนะ และวัสดุถาวร

           - คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน/วัสดุถาวร 28,087.00        112,292.00        423,721.50       -                 564,100.50      

           - คาซอมแซมยานพาหนะ 49,999.82        -                  29,417.63        -                 79,417.45       

         โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของ วอศ.สฎ

ปวช. ปวส.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ  2554

งบดําเนินงาน  เงินอุดหนุน

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 เงินรายได

สถานศึกษา



แผนงบประมาณ/แผนงาน

งาน/โครงการ
ปวช. ปวส.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ  2554

งบดําเนินงาน  เงินอุดหนุน

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 เงินรายได

สถานศึกษา

           - คาจางยามรักษาความปลอดภัย -                205,560.00        -                 -                 205,560.00      

           - คาจางพนักงานทําความสะอาด (หองน้ํา-หองสวม) -                169,000.00        -                 -                 169,000.00      

           - คาจางเหมาบริการ 110,273.90      105,913.43        280,589.29       1,580,642.67    2,077,419.29   

           - คาจางเหมา (ติดตั้งแคบแบงค) -                -                  -                 -                 -                

   คาครุภัณฑ

           - ครุภัณฑ -                -                  34,400.00        -                 34,400.00       

     คาวัสดุ

           - วัสดุกอสราง 71,933.80        -                  56,459.00        -                 128,392.80      

           - วัสดุเกษตร 16,800.00        -                  -                 -                 16,800.00       

           - วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,910.00        -                  31,800.00        -                 50,710.00       

           - วัสดุกีฬา -                -                  -                 -                 -                

           - วัสดุงานบานงานครัว 41,420.80        -                  66,879.00        39,604.00        147,903.80      

         รวมคาใชสอย/คาครุภัณฑและวัสดุ 1,342,021.32  679,643.43      3,021,238.88   1,721,406.67   6,764,310.30   

    1.1.2 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

         - โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาตาง ๆ -                481,151.50        1,886,315.50    43,995.00        2,411,462.00   

         - โครงการพัฒนาหองสมุดประจําป 2554 26,717.00        -                  20,548.00        -                 47,265.00       

         - โครงการวารสารเฟองฟา -                -                  -                 25,000.00        25,000.00       

         - โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ประกอบดวย

       คาวัสดุ -                

          - วัสดุสํานักงาน -                73,522.00         527,192.65       -                 600,714.65      

          - วัสดุคอมพิวเตอร 66,925.00        -                  304,063.00       153,325.00      524,313.00      

          - วัสดุเชื้อเพลิง 113,614.86      -                  36,960.59        -                 150,575.45      

          - วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,906.78         -                  -                 -                 7,906.78         

          - วัสดุยาและเวชภัณฑ -                -                  20,000.00        -                 20,000.00       

          - วัสดุยานพาหนะ -                -                  12,875.09        -                 12,875.09       

          - วัสดุถาวร 153,565.00      23,556.00         479,976.00       330,770.00      987,867.00      

         รวมคาวัสดุ 368,728.64     578,229.50      3,287,930.83   553,090.00     4,787,978.97   

      คาสาธารณูปโภค -                

          - คาน้ําประปา 91,005.86        31,892.80         15,938.17        32,627.04        171,463.87      

          - คาไฟฟา 750,267.98      166,886.52        -                 234,890.83      1,152,045.33   

          - คาโทรศัพท 9,866.23         15,380.43         18,109.62        16,795.52        60,151.80       

          - คาไปรษณียและโทรเลข 54,578.00        20,501.00         4,854.00          10,826.00        90,759.00       

          - คาบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ต -                -                  -                 -                 -                

         รวมคาสาธาณูปโภค 905,718.07     234,660.75      38,901.79       295,139.39     1,474,420.00   

      งบลงทุนและที่ดินและสิ่งกอสราง

         - โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน -                -                  -                 1,440,169.00    1,440,169.00   

และที่ดินและสิ่งกอสราง

         รวมงบลงทุนและที่ดินและสิ่งกอสราง -               -                 -                1,440,169.00   1,440,169.00   
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แผนงบประมาณ/แผนงาน

งาน/โครงการ
ปวช. ปวส.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ  2554

งบดําเนินงาน  เงินอุดหนุน

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 เงินรายได

สถานศึกษา

      งบรายจายอื่น (โครงการ)

         - โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ -                -                  -                 245,765.00      245,765.00      

         - โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและเทคโนโลยี -               -                 -                -                 -                

ทางการศึกษา

         - โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร -                -                  -                 164,940.00      164,940.00      

         - โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในวิทยาลัยฯ -                -                  -                 181,626.00      181,626.00      

         - โครงการปรับปรุงสํานักงานประชาสัมพันธ -                -                  -                 108,800.00      108,800.00      

         - โครงการปรับปรุงชุดขยายเสียงประชาสัมพันธหนาแถว -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา -                -                  -                 64,000.00        64,000.00       

         - โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม ระดับ ปวส. 1 -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการเยี่ยมบานนักเรียนทุน -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน -                -                  5,000.00          -                 5,000.00         

         - โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการ "Publishing For Ads " -                -                  9,125.00          -                 9,125.00         

         - โครงการเสียงตามสาย รายการ "Morning Talk" -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา -                -                  2,500.00          -                 2,500.00         

สุราษฎรธานีทางสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และเว็บไซต 

         - โครงการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการ -                -                  5,510.00          -                 5,510.00         

         - โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ (Communication -                -                  -                 -                 -                

 English Camp)

         - โครงการสัมมนาและลงนามความรวมมือการจัดการ -                -                  -                 -                 -                

อาชีวศึกษาระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ

         - โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ -                -                  21,500.00        -                 21,500.00       

         - โครงการรณรงคและปองกันสารเสพติด -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการอาชีวะแปรฝนสูธุรกิจ "เครื่องดื่มสมุนไพร -                -                  58,823.50        -                 58,823.50       

ชามะระขึ้นก CHAMARA พันธ R "  (งปม. 54)

         - โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการองคการวิชาชีพ -                -                  -                 -                 -                

ระดับหนวย

         - โครงการเคก คุกกี้ ของขวัญปใหม 2555 -                -                  -                 35,856.00        35,856.00       

    1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร

         - โครงการอบรมโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส -               -                 -                -                 -                

         - โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราช

ดําริ (อบรมการฝกปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียน) -                

         - โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -                -                  -                 128,264.00      128,264.00      

         - โครงการอบรม "การเขียนแผนธุรกิจ" ประจําป 2554 -                -                  -                 6,770.00          6,770.00         

         - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียน -               -                 -                41,100.00        41,100.00       

การสอนฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
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แผนงบประมาณ/แผนงาน

งาน/โครงการ
ปวช. ปวส.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ  2554

งบดําเนินงาน  เงินอุดหนุน

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 เงินรายได

สถานศึกษา

นโยบาย 3D วอศ.สฏ 

         - โครงการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบ -                -                  -                 -                 -                

    1.1.4 งานสงเสริมและสนับสนุน

         - โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา -                -                  -                 45,330.00        45,330.00       

         - โครงการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียนนักศึกษา -                -                  -                 -                 -                

         - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา -                -                  -                 -                 -                

2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

2.1  แผนงานคุณภาพการเรียนการสอน

         - โครงการ พัฒนาอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)       545,799.46                    -                     -   -                 545,799.46      

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         - โครงการฝกอาชีพตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ        29,500.00                    -                     -   -                 29,500.00       

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         - โครงการคุณธรรมนําความรู                   -                      -                     -   -                 -                

         - โครงการหารายไดระหวางเรียน                   -                      -   150,000.00       -                 150,000.00      

         - โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสาขางาน                   -                      -                     -   -                 -                

บริการสุขภาพ

         - โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ                   -                      -                     -   -                 -                

         - โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 709,950.00      -                  -                 -                 709,950.00      

 (Fix it Center)

         - โครงการทุนเฉลิมกุมารี                   -                      -           60,000.00 -                 60,000.00       

         - โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี                   -                      -       9,162,409.66 -                 9,162,409.66   

15 ป อยางมีคุณภาพ

3. แผนงบประมาณสนับสนุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

    วิจัย และนวัตกรรม

3.1 แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย

     และนวัตกรรม

         - โครงการสงเสริมการทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/                   -                      -           81,349.00 -                 81,349.00       

โครงงานและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

         - โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการประเมิน -                -                  -                 46,000.00        46,000.00       

ภายนอกและภายใน

      (คาใชจายอื่น งบประมาณ 2554)                   -                      -         155,000.00 90,441.00        245,441.00      

      (เงินสํารองฉุกเฉิน) -               -                 -                -                 -                

     รวมงบรายจายอื่น ๆ (โครงการ) และเงินสํารองฉุกเฉิน 1,285,300.46  -                 9,711,217.16   1,158,892.00   12,155,409.62  

รวมทั้งสิ้น 7,368,348.49  38,194,662.31  23,735,258.66 8,708,154.06   78,006,423.52  
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แผนภมูสิรุปรายจายจริงหมวดคาสาธารณูปโภค 

ประจําปงบประมาณ  2554 
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รายการ งบดําเนินงาน งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน เงินรายได รวม คิดเปนรอยละ

(ปวช.) (ปวส.) สถานศึกษา

คาน้ําประปา 91,005.86        31,892.80       15,938.17             32,627.04       171,463.87       11.63          

คาไฟฟา 750,267.98       166,886.52     - 234,890.83      1,152,045.33    78.14          

คาโทรศัพท 9,866.23          15,380.43       18,109.62             16,795.52       60,151.80        4.08            

คาไปรษณีย 54,578.00        20,501.00       4,854.00              10,826.00       90,759.00        6.16            

รวมทั้งสิ้น 905,718.07      234,660.75    38,901.79           295,139.39     1,474,420.00   100.00        

แผนภูมิสรุปรายจายจริงหมวดคาสาธารณูปโภค

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

12%

78%

4%
6%

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิสรุปรายจายจริง 

โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภณัฑยานพาหนะ 

ประจําปงบประมาณ  2554 
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

 (ปวช.)

 ทบ: กจ -2446 สฎ 5,415.27          11,034.91            16,450.18         20.71

 ทบ: ม -3992 สฎ 1,041.11          2,616.86              3,657.97           4.61

 ทบ: 40 -0088 สฎ 29,743.86        -                     29,743.86         37.45

 ทบ: นก -3722 สฎ 7,594.86          -                     7,594.86           9.56

 ทบ: น -3395 สฎ 6,204.72          15,765.86            21,970.58         27.66

รวมทั้งสิ้น 49,999.82       29,417.63           79,417.45        100.00

รายการ รวม คิดเปนรอยละ

แผนภูมิสรุปรายจายจริง

โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ

ประจําปงบประมาณ 2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

21%

5%

37%

9%

28%

 ทบ: กจ -2446 สฎ  ทบ: ม -3992 สฎ  ทบ: 40 -0088 สฎ  ทบ: นก -3722 สฎ  ทบ: น -3395 สฎ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิสรุปรายจายจริง 

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ (วัสดุสํานักงาน) 

1.  ฝายวิชาการ 

2.  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

4.  ฝายแผนงานและความรวมมือ 



 54

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน เงินรายไดสถานศึกษา

(ปวส.)

ฝายวิชาการ 5,686.00        71,550.00           1,510.00                 78,746.00    10.44

ฝายบริหารทรัพยากร 50,782.00       422,278.65          151,815.00             624,875.65   82.87

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 11,008.00       19,539.00           - 30,547.00    4.05

ฝายแผนงานและความรวมมือ 6,046.00        13,825.00           - 19,871.00    2.64

รวมทั้งสิ้น 73,522.00      527,192.65         153,325.00            754,039.65  100.00        

แผนภูมิสรุปรายจายจริง  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ  (วัสดุสํานักงาน) ของฝาย

ประจําปงบประมาณ 2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

รายการ รวม คิดเปนรอยละ

10%

83%

4% 3%

ฝายวิชาการ ฝายบรหิารทรัพยากร ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ



 55

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวส.)

ฝายวิชาการ

   ฝายวิชาการ - 9,951                    9,951      12.64

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1,510                    8,440                    9,950      12.64

   งานวัดผลและประเมินผล 5,686                    36,618                  42,304    53.72

   งานวิทยบริการและหองสมุด - 3,695                    3,695      4.69

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - -         0.00

   งานสื่อการเรียนการสอน - 2,440                    2,440      3.10

   แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ - 1,766                    1,766      2.24

   แผนกสามัญสัมพันธ - 8,640                    8,640      10.97

รวมทั้งสิ้น 7,196                  71,550                 78,746   100.00         

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา

  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของฝายวิชาการ  (วัสดุสํานักงาน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ฝาย

รายจาย
รวม คิดเปนรอยละ

ประจําปงบประมาณ  2554

13%

12%

54%

5%

0%

3%
2%

11%

   ฝายวิชาการ    งานพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอน

   งานวัดผลและประเมินผล    งานวิทยบริการและหองสมุด

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    งานสื่อการเรียนการสอน

   แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ    แผนกสามญัสมัพันธ
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวส.)

 ฝายบริหารทรัพยากร

      งานบริหารงานทั่วไป 650.00              13,262.00                   13,912.00             2.16                     

      งานบุคลากร 5,630.00            -                            5,630.00              0.87                     

      งานการเงิน 1,880.00            15,663.00                   17,543.00             2.72                     

      งานการบัญชี - 9,277.00                    9,277.00              1.44                     

      งานพัสดุ - 15,399.00                   15,399.00             2.39                     

      งานอาคารสถานที่ 35,200.00          28,597.40                   63,797.40             9.90                     

      งานทะเบียน 23,000.00          55,430.00                   78,430.00             12.17                   

      งานเอกสารการพิมพ 4,182.00            264,604.25                 268,786.25           41.70                   

      งานประชาสัมพันธ 151,815.00        20,046.00                   171,861.00           26.66                   

      รวมทั้งสิ้น 222,357.00       422,278.65                644,635.65          100.00                

รายจาย

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา

  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของฝายบริหารทรัพยากร  (วัสดุสํานักงาน)

ประจําปงบประมาณ  2554

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

2%
1% 3% 1%

2%

10%

12%

42%

27%

      งานบริหารงานท่ัวไป       งานบุคลากร       งานการเงิน

      งานการบัญชี       งานพัสดุ       งานอาคารสถานท่ี

      งานทะเบียน       งานเอกสารการพิมพ       งานประชาสัมพันธ
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวส.)

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

      งานปกครอง -              4,449                    4,449       14.56

      งานครูที่ปรึกษา -              -                       -          0.00

      งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 11,008          -                       11,008     36.04

      งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน -              10,230                  10,230     33.49

      งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา -              4,860                    4,860       15.91

      งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน -              -                       -          0.00

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา

  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  (วัสดุสํานักงาน)

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

รายจาย

15%

0%

36%33%

16%

0%

      งานปกครอง       งานครูท่ีปรึกษา

      งานกิจกรรมนักเรยีน  นักศกึษา       งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน

      งานสวัสดิการนักเรียน  นักศกึษา       งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
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รวมทั้งสิ้น 11,008         19,539                 30,547    100.00       
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวส.)

ฝายแผนงานและความรวมมือ

    งานวางแผนและงบประมาณ 3,886.00       13,825.00            17,711.00   53.61

    งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ -              -                     -            0.00

    งานความรวมมือ  -              -                     -            0.00

    งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ -              7,703.75             7,703.75     23.32

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2,160.00       5,460.00             7,620.00     23.07

    งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ -              -                     -            0.00

      รวมทั้งสิ้น 6,046.00      26,988.75           33,034.75  100.00        

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา

  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของฝายแผนงานและความรวมมือ  (วัสดุสํานักงาน)

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

รายจาย

54%

0% 0%

23%

23%

0%

    งานวางแผนและงบประมาณ     งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

    งานความรวมมือ      งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
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แผนภูมิสรุปรายจายจริง 

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอ่ืน ๆ (วัสดคุอมพวิเตอร) 

1.  ฝายวิชาการ 

2.  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

4.  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวส.)

ฝายวิชาการ 6,870             85,865                92,735     25.00

ฝายบริหารทรัพยากร 39,689           164,630              204,319    55.07

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 9,600             30,262                39,862     10.74

ฝายแผนงานและความรวมมือ 10,766           23,306                34,072     9.18

รวมทั้งสิ้น 66,925          304,063             370,988   100.00          

แผนภูมิสรุปรายจายจริง

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ (วัสดุคอมพิวเตอร) ของฝาย

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

รายการ รวม คิดเปนรอยละ

25%

55.07%

10.74%

9.18%

ฝายวิชาการ ฝายบรหิารทรัพยากร ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.)

ฝายวิชาการ

   ฝายวิชาการ - 14,620                14,620    15.77

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - 18,678                18,678    20.14

   งานวัดผลและประเมินผล 6,870               43,077                49,947    53.86

   งานวิทยบริการและหองสมุด - 2,250                  2,250     2.43

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - -                     -        0.00

   งานสื่อการเรียนการสอน - 7,240                  7,240     7.81

รวมทั้งสิ้น 6,870              85,865               92,735   100.00        

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงาน

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ของฝายวิชาการ  (วัสดุคอมพิวเตอร) 

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

รายจาย

16%

20%

54%

2%

0% 8%

   ฝายวิชาการ    งานพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอน

   งานวัดผลและประเมินผล    งานวิทยบริการและหองสมุด

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    งานสื่อการเรียนการสอน
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.)

ฝายบริหารทรัพยากร

      งานบริหารงานทั่วไป 8,900                    18,320                27,220     13.32

      งานบุคลากร - 9,120                  9,120       4.46

      งานการเงิน 10,850                   40,578                51,428     25.17

      งานการบัญชี - 14,454                14,454     7.07

      งานพัสดุ - 39,600                39,600     19.38

      งานอาคารสถานที่ - 3,840                  3,840       1.88

      งานทะเบียน 18,800                   21,128                39,928     19.54

      งานเอกสารการพิมพ - -                     -          0.00

      งานประชาสัมพันธ 1,139                    17,590                18,729     9.17

รวมทั้งสิ้น 39,689                 164,630             204,319   100.00        

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงาน

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ของฝายบริหารทรัพยากร  (วัสดุคอมพิวเตอร) 

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

รายจาย

13%

5%

25%

7%

19%

2%

20%

0% 9%

      งานบริหารงานท่ัวไป       งานบุคลากร       งานการเงิน

      งานการบัญชี       งานพัสดุ       งานอาคารสถานท่ี

      งานทะเบียน       งานเอกสารการพิมพ       งานประชาสัมพันธ
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.)

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

      งานปกครอง - 10,780                10,780    27.04

      งานครูที่ปรึกษา - - -         0.00

      งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 9,600          - 9,600      24.08

      งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน - 15,032                15,032    37.71

      งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา - 4,450                  4,450      11.16

      งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - - -         0.00

รวมทั้งสิ้น 9,600          30,262               39,862    100.00        

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงาน

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ของฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  (วัสดุคอมพิวเตอร) 

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

รายจาย

27%

0%

24%

38%

11% 0%

      งานปกครอง       งานครูท่ีปรึกษา

      งานกิจกรรมนักเรยีน นักศกึษา       งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน

      งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา       งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
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งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.)

ฝายแผนงานและความรวมมือ

    งานวางแผนและงบประมาณ 5,826          17,086              22,912  67.25

    งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ - - -       0.00

    งานความรวมมือ  - - -       0.00

    งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ - - -       0.00

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4,940          6,220                11,160  32.75

    งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ - - -       0.00

รวมทั้งสิ้น 10,766       23,306             34,072  100.00      

ฝาย รวม คิดเปนรอยละ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงาน

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ของฝายแผนงานและความรวมมือ  (วัสดุคอมพิวเตอร) 

ประจําปงบประมาณ  2554

รายจาย

67%

0%0%

0%

33%
0%

    งานวางแผนและงบประมาณ     งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

    งานความรวมมือ      งานศูนยขอมลูและสารสนเทศ

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     งานสงเสรมิผลิตผลการคาและประกอบธรุกิจ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิสรุปรายจายจริง 

       โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑ

สํานักงานและวัสดุถาวรของฝาย 

1.  ฝายวิชาการ 

2.  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

4.  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
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รายการ งบดําเนินงาน งบอุดหนุน-พื้นฐาน เงินรายไดสถานศึกษา รวม คิดเปนรอยละ

(ปวส.)

ฝายวิชาการ 18,142.00       3,317.00             290,352.50             311,811.50   55.28

ฝายบริหารทรัพยากร 9,945.00        100,059.00          124,739.00             234,743.00   41.61

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา - 7,350.00             1,490.00                 8,840.00       1.57

ฝายแผนงานและความรวมมือ - 1,566.00             7,140.00                 8,706.00       1.54

รวมทั้งสิ้น 28,087.00      112,292.00         423,721.50            564,100.50  100.00        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ประจําปงบประมาณ 2554

โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงานและวัสดุถาวรของฝาย

แผนภูมิสรุปรายจายจริง  

55%

42%

2%
1%

ฝายวิชาการ ฝายบรหิารทรัพยากร ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ



 65

 งบดําเนินงาน  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.) (ปวส.)

ฝายวิชาการ

  ฝายวิชาการ - - 89,647.00            89,647.00      28.75

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - - - -               0.00

  งานวัดผลและประเมินผล - - - -               0.00

  งานวิทยบริการและหองสมุด - - 95,671.00            95,671.00      30.68

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - - -               0.00

  งานสื่อการเรียนการสอน - - 42,960.00            42,960.00      13.78

  แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 18,142.00    - 14,710.00            32,852.00      10.54

  แผนกสามัญสัมพันธ - - 1,552.50             1,552.50       0.50

  แผนกวิชาโรงแรม - - 1,712.00             1,712.00       0.55

  แผนกคอมพิวเตอรกราฟฟก - 2,354.00      44,100.00            46,454.00      14.90

  แผนกคหกรรมศาสตร - 963.00        - 963.00          0.31

รวมทั้งสิ้น 18,142.00    3,317.00     290,352.50         311,811.50   100.00         

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

รวม คิดเปนรอยละ
รายจาย

ฝาย

ประจําปงบประมาณ  2554

คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงานและวัสดุถาวรของฝายวิชาการ

29%

0%

0%

31%
0%

14%

10%

0%

1% 15%
0%

  ฝายวิชาการ

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  งานวัดผลและประเมินผล

  งานวิทยบริการและหองสมุด

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  งานสื่อการเรียนการสอน

  แผนกคอมพิวเตอรธรุกิจ

  แผนกสามญัสมัพันธ

  แผนกวิชาโรงแรม

  แผนกคอมพิวเตอรกราฟฟก

  แผนกคหกรรมศาสตร
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งบดําเนินงาน  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.) (ปวส.)

ฝายบริหารทรัพยากร

   งานบริหารงานทั่วไป - - 5,650                  5,650       2.41

   งานบุคลากร - 904              - 904         0.39

   งานการเงิน - - - -          0.00

   งานการบัญชี - - - -          0.00

   งานพัสดุ 1,445            - 1,765                  3,210       1.37

   งานอาคารสถานที่ - - - -          0.00

   งานทะเบียน - 1,070            - 1,070       0.46

   งานเอกสารการพิมพ 8,500            97,585          117,324               223,409   95.17

   งานประชาสัมพันธ - 500              - 500         0.21

รวมทั้งสิ้น 9,945           100,059       124,739              234,743   100.00       

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา  

คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงานและวัสดุถาวรของฝายทรัพยากร

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ฝาย

รายจาย
รวม คิดเปนรอยละ

3% 0%
0%

0% 1%

0%

1%

95%

0%

   งานบริหารงานท่ัวไป

   งานบุคลากร

   งานการเงิน

   งานการบัญชี

   งานพัสดุ

   งานอาคารสถานท่ี

   งานทะเบียน

   งานเอกสารการพิมพ

   งานประชาสัมพันธ
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งบดําเนินงาน  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.) (ปวส.)

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

   งานปกครอง - - - -          0.00

   งานครูที่ปรึกษา - - - -          0.00

   งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา - 6,950           1,490                 8,440      95.48

   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน - 400             - 400         4.52

   งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา - - - -          0.00

   งานโครงการพิเศษและบริหารชุมชน - - - -          0.00

รวมทั้งสิ้น -             7,350          1,490                8,840      100.00         

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา  

ฝาย

รายจาย
รวม คิดเปนรอยละ

คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงานและวัสดุถาวรของฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

0%
0%

95%

5%

0%0%

   งานปกครอง

   งานครูท่ีปรึกษา

   งานกิจกรรมนักเรยีน  นักศกึษา

   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

   งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา

   งานโครงการพิเศษและบริหารชุมชน



 67



 68

งบดําเนินงาน  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน-พื้นฐาน

(ปวช.) (ปวส.)

ฝายแผนงานและความรวมมือ

   งานวางแผนและงบประมาณ - 1,566             5,140                6,706   77.03

   งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ - - - -      0.00

   งานความรวมมือ - - - -      0.00

   งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ - - - -      0.00

   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - 2,000                2,000   22.97

   งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ - - - -      0.00

รวมทั้งสิ้น -              1,566            7,140               8,706   100.00         

แผนภูมิสรุปรายจายจริงจําแนกตามงานและแผนกวิชา  

คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงานและวัสดุถาวรของฝายแผนงานและความรวมมือ

ประจําปงบประมาณ  2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ฝาย

รายจาย
รวม คิดเปนรอยละ

77%

0%

0%
0%

23%

0%

   งานวางแผนและงบประมาณ    งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

   งานความรวมมือ    งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ

   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    งานสงเสริมผลติผลการคาและประกอบธุรกิจ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิสรุปรายจายจริง 

      โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา  ประเภทวิชา/กลุมวิชา 

1.  พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

2.  คหกรรม 

3.  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

4.  สามัญสัมพันธ 
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ประเภทวิชา/กลุมวิชา จัดสรร จายจริง คิดเปนรอยละ

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 718,985.00         692,718.50       96.35

คหกรรม 725,832.00         713,932.00       98.36

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 479,939.00         423,243.00       88.19

ศิลปกรรม 527,550.00         505,429.00       95.81

สามัญสัมพันธ 80,000.00           75,002.00         93.75

รวม 2,532,306.00      2,410,324.50    95.18

แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจายจริง โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2554

ประเภทวิชา/กลุมวิชา
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จัดสรร จายจริง
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แผนกวิชา รายรับ รายจาย คิดเปนรอยละ

การบัญชี 231,680.00         200,991.00       86.75

การเลขานุการ 110,590.00         135,242.00       122.29

การขาย/การตลาด 97,339.00           77,168.50         79.28

คอมพิวเตอรธุรกิจ 246,836.00         246,824.00       100.00

โลจิสติกส 16,540.00           16,493.00         99.72

สัมพันธธุรกิจ 16,000.00           16,000.00         100.00

รวม 718,985.00        692,718.50      96.35

แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจายจริง โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2554

คณะบริหารธุรกิจ

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

231,680

110,590
97,339

246,836

16,540
16,000

200,991

135,242

77,169

246,824

16,493 16,000

รายรับ รายจาย
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แผนกวิชา รายรับ รายจาย คิดเปนรอยละ

ผาและเครื่องแตงกาย 117,464.00          112,775.00           96.01

อาหารและโภชนาการ 362,465.00          355,245.00           98.01

คหกรรม 245,903.00          245,903.00           100.00

รวม 725,832.00         713,923.00          98.36

แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจายจริง โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2554

คณะคหกรรมศาสตร
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รายรับ รายจาย
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แผนกวิชา รายรับ รายจาย คิดเปนรอยละ

ธุรกิจโรงแรม 478,139.00       421,443.00       88.14

สปาและความงาม 1,800.00          1,800.00           100.00

รวม 479,939.00      423,243.00      88.19

แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจายจริง โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2554

คณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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แผนกวิชา รายรับ รายจาย คิดเปนรอยละ

วิจิตรศิลป 159,300.00           137,183.00          86.12

ออกแบบ 129,000.00           128,997.00          100.00

คอมพิวเตอรกราฟก 239,250.00           239,249.00          100.00

รวม 527,550.00          505,429.00         95.81

ประจําปงบประมาณ 2554

แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจายจริง โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

คณะศิลปกรรม
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วิจิตรศลิป ออกแบบ คอมพิวเตอรกราฟก
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รายรับ รายจาย
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แผนกวิชา รายรับ รายจาย คิดเปนรอยละ

สามัญสัมพันธ 80,000.00        75,002.00         93.75

รวม 80,000.00       75,002.00        93.75

แผนภูมิสรุปรายรับ - รายจายจริง โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2554

คณะพื้นฐาน
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รายรับ รายจาย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร 

ประจําปงบประมาณ  2554 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2554 
 
 
 
 

1.  แบงโครงการตามลักษณะงานของแผนงานหลัก ไดดังนี้ 
 1.  แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 1.1. แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา  
 1.1.1 การบริหารและจัดการสถานศึกษา     2     โครงการ 

 1) โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน/ครภุณัฑ
 ยานพาหนะและวัสดุ  
 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  

 1.1.2  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน     27     โครงการ 
 1) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาตาง ๆ  
 2) โครงการพัฒนาหองสมุดประจําป  2554 
 3) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอ่ืน ๆ  
 4) โครงการวารสารเฟองฟา 
 5) โครงการจดัหาครภุณัฑ กศษ./ครภุณัฑ สนง./ปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟา  
 6) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 
 7) โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 8) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 9 ) โครงการปรับปรุงสํานักงานประชาสัมพันธ 
 10) โครงการปรับปรุงชุดขยายเสียงประชาสัมพันธหนาแถว 
 11) โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา 
 12) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหมระดับปวส. 1 
 13) โครงการแนะแนวการศึกษาสญัจร 
 14) โครงการเยี่ยมบานนักเรียนทุน 
 15) โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
 16) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
 17) โครงการ Publishing For Ads 
 18) โครงการเสียงตามสาย รายการ "Morning Talk" 
 19) โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ทางสื่อ

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และเว็บไซต 
 20) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 21) โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ (Communicative English Camp) 

โครงการท่ีไดรับการอนุมัติท้ังหมด     49     โครงการ 
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 22) โครงการสัมมนาและลงนามความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 

 23) โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
 24) โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติด 
 25) โครงการอาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรชามะระข้ีนก 

"CHAMARA พันธุ R” 
 26) โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการองคการวิชาชีพระดับหนวย 
 27)  โครงการเคก-คุกก้ี ของขวัญปใหม 2554 
 1.1.3  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร     6     โครงการ 
  1) โครงการอบรมโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อบรมการฝกปฏิบัติการ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 
  3) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555 
  5) โครงการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย 3D 
  6) โครงการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบ 
 1.1.4  งานสงเสริมและสนับสนุน     3     โครงการ 
  1) โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
  2) โครงการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา 
  3) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
 2.  แผนงบประมาณขจดัความยากจนและพัฒนาชนบท 
 2.1 แผนงานคุณภาพการเรียนการสอน     9     โครงการ 
  1) โครงการฝกอาชีพตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  2) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) โครงการคุณธรรมนําความรู 
  4) โครงการหารายไดระหวางเรียน 
  5) โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา  "ฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

การทองเท่ียว" 
  6) โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
  7) โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
  8) โครงการทุนเฉลิมกุมารี 
  9) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
 3.  แผนงบประมาณสนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 3.1 แผนงานงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม     2     โครงการ 
 1) โครงการสงเสริมการจัดทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลย/ีโครงงานและสิ่งประดิษฐของ 
  คนรุนใหม 
 2) โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการแยกตามแผนงาน 

 1. แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
  1.1.1 งานบริหารและจัดการศึกษา 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 2 โครงการ รอยละ   4.08 
  ไมไดดําเนินการ   - โครงการ รอยละ   0.00 

  1.1.2 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 25 โครงการ รอยละ   51.02    
  ไมไดดําเนินการ     2 โครงการ รอยละ   4.08 
   - โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   - โครงการปรับปรุงชุดขยายเสียงประชาสัมพันธหนาแถว 

  1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 5 โครงการ รอยละ 10.21 
  ไมไดดําเนินการ   1 โครงการ รอยละ   2.04 
   -  โครงการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบ 

  1.1.4 งานสงเสริมและสนับสนุน 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 3 โครงการ รอยละ     6.12 
  ไมไดดําเนินการ   - โครงการ รอยละ   0.00 

 2. แผนงบประมาณขจดัความยากจนและพัฒนาชนบท 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 8 โครงการ รอยละ 16.33 
  ไมไดดําเนินการ   1 โครงการ รอยละ   2.04 
   - โครงการคุณธรรมนําความรู 

 3. แผนงบประมาณสนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
  ดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ 2 โครงการ รอยละ   4.08 
  ไมไดดําเนินการ   - โครงการ รอยละ   0.00 
 
  
 
 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะสรุปไดดังนี้     
 โครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น  45 โครงการ รอยละ 91.84 
 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ    4 โครงการ รอยละ   8.16 
                  100.00 
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1.  นางเนาวรัตน รัตนพันธ   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี  

2.  นางสาวสีดา ขํากลิ่น     รองผูอํานวยการฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ  

3.  นางเสาวณีย ไกรนกูุล  หวัหนางานวางแผนและงบประมาณ 

4.  นายวราภรณ เยาวแสง  คณะทํางาน  งานวางแผนและงบประมาณ 

5.  นางจริยาท ประดิษฐทรัพย คณะทํางาน  งานวางแผนและงบประมาณ 

6.  นางสุพัตรา เมืองฤกษ  คณะทํางาน  งานวางแผนและงบประมาณ 

7.  นางสาวสุนิสา รักษา  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ 

8.  นางสาววรางคณา วรวรรณวงศ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ  

9.  นางสาวพรเพ็ญ พงษแพทย  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

คณะผูจัดทํา 

 


	1.ปก
	2.บันทึกข้อความ
	3. คำนำ
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