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เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พืน้ ฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขัน้ ที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัตกิ ารสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความ
ไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึน้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะที่ปรึกษา
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย
นายจาลอง กาละพงศ์
นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี
นายภานุพันธ์ พันธนิต

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้จัดทา
นางณัฐญา อัมรินทร์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวเกสร อินทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

คำนำ
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบ
การศึกษาของประเทศเป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งส่วนราชการในส่วนกลาง
และสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งเน้น
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้นาแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในด้านวิชาการ
ด้านแผนงาน ด้านการเงิน และงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนด้านการพัฒนา
การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่
มุ่งเน้นผลผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามแนวทาง
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของ นางสาว
ฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ 4 ท่าน ได้แก่
นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย นายจาลอง กาละพงศ์ นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี และนายภานุพันธ์ พันธนิตย์ ซึ่งได้
ร่วมกันขับเคลื่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้ได้ผล
นานัปการดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีเล่มนี้
ต่อสาธารณชน จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
จากอดีต...สู่ปัจจุบัน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลผู้เรียน

คณะผู้บริหาร

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผู้อานวยการสถานศึกษา

นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย
รองผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการ

นายจาลอง กาละพงศ์
รองผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร

นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี
รองผู้อานวยการ
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ

นายภานุพันธ์ พันธนิต
รองผู้อานวยการ
ฝุายพัฒนากิจการ นร. นศ.

นางพิมพ์ปวีร์ ศรีกิจการ
หนผ. สามัญสัมพันธ์

นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
หนผ. คหกรรมทั่วไป

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา
หนผ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวสุภาพร รัตนโชติช่วง
หนผ. อาหารและโภชนาการ

นางกันยา รัตนพวงทอง
หนผ. การบัญชี

นางยุวพา สารพัฒน์
หนผ. การขายและการตลาด

นางวรรณา ทองสุข
หนผ. การเลขานุการ

นายกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
หนผ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุรพล แย้มชื่น
หนผ. การออกแบบ

นางราตรี พรหมแท่น
หนผ. คอมพิวเตอร์กราฟิก

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
หนผ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
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หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 งานบริหารงานทั่วไป
 งานบุคลากร
 งานการเงิน
 งานการบัญชี
 งานพัสดุ
 งานอาคารสถานที่
 งานทะเบียน
 งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 งานวางแผนและงบประมาณ
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 งานความร่วมมือ
 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

























งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขายและการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการตามคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเครือข่ายความความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
3. วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านธุรกิจและบริการ
4. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านธุรกิจและบริการ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับ
การศึกษาวิชาชีพในด้านธุรกิจและบริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสูส่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
6. เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 14 : สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
8. ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
9. พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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จากอดีต...สู่ปัจจุบัน
ประวัตวิ ิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 ตัง้ อยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 80.8 ตารางวา
เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี” และในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484 เปิดทาการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2495 เปิดสอนถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรประโยควิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
พ.ศ. 2519 เปิดสอนสาขาวิชาพาณิชยการ
พ.ศ. 2522 เปิดสอนภาคนอกเวลาสาขาวิชาพาณิชยการ และรับนักเรียนชายเข้าเรียน
พ.ศ. 2524 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปประยุกต์
รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2530 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมา พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อ
เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
พ.ศ. 2538 ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ
และใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538
พ.ศ.2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ทวิภาคี ธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร
พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
พ.ศ.2543 จัดทาธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฃ
พ.ศ.2545 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet เพื่อให้
นักเรียนทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จานวน 20 ชุด
พ.ศ.2546 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
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พ.ศ.2547 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างห้อง
ประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร
พ.ศ. 2548 จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้าง
หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2554 จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
เกียรติและความภาคภูมิใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2552
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.93
- รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2552 จากจังหวัด
สุพรรณบุรี
- รางวัล The Best Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับภาคกลาง จากสานัก
มาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงประจาปี 2552 ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ“ดีมาก” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD”
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี 11 th AMASING
FOOD & BEST PRODUCT OF SUPHANBURI ระหว่างวันที่ 12-18 ก.พ. 53
- รางวัลเหรียญทอง แบบอย่างสถานศึกษา 3D จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดดอกไม้ของสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลโครงการสื่อสานฝัน บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด
ระดับภาค จากสานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- รางวัลชนะเลิศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
บุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ
- ครูดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสุภัทรา สัจจา
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
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นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร
นางบุญสม สาเนียงแจ่ม
นางณัฐญา อัมรินทร์
นางสาวนิโลบล บุญชู
นางอนัญญา เวียงสีมา
นางดุสดิ า เฟื่องฟูลอย
นางสาวรุ่งฤดี ศรีคา
นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางอัจฉรา โพธิจินดา
นายศักดิ์ชัย อินจู
- ครูดีเด่นสาขางานบริการอาชีพ จากสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ภาค 3330 โรตารี่สากล และรางวัล
ที่ปรึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม
นางณัภปภา นารานิชนภนต์
- ครูที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาอุทิศตนเสียสละอดทนในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดเี ป็นที่ประจักษ์ตอ่ สาธารณชน จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน
ต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
นางภิญญดา อยู่สาราญ
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2552 ระดับ ปวช.
นายคณิศร
ศรีโมรา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการตัดเย็บชุดฝึกงาน ระดับ ปวส.
นางสาวชนิกานต์ คงสุวรรณ
นางสาวสมฤดี เนียมรัตน์
- รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์พานพุม่ ดอกไม้สด
นายปรัชญา จันทรไกร
นางสาวสุวรรณา นาจาปา
นางสาวเพชรไพลิน เชื้อดี
นางสาวอัมพวรรณ แก้ววิเศษ
- รางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
นางสาวสุดาวดี แก้วปาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักเรียน ระดับ ปวช.
นางสาวนันทนา จั่นเจริญ
นางสาวอารยา จันทร์หอมหวน
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนักศึกษาระดับ ปวส.
นายนรินทร น้าแก้ว
นางสาวขนิษฐา แวงแสน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาหารจานเดียวประเภทเส้น ระดับ ปวส.
นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผักผลไม้ตกแต่งโต๊ะบุฟเฟุต์ ระดับ ปวช.
นางสาวศิริรัตน์ นิ่มนวล
นางสาวภรวิสาร์ แจ้งจิตร
นางสาววราภรณ์ นาคฉาย
นางสาวปัทมา เที่ยงตรง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นายสุเมธ ผินเขียว
นางสาวจิตราภา ดวงแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
นางสาวศุภลักษณ์ กาฬภักดี
นางสาวกัลธิมา โพธิจินดา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อาหารไทยจานเดียวประเภทเส้น ระดับ ปวช.
นางสาวนวภรณ์ กัญญา
นายพรเทพ กลิ่นแดง
ปีการศึกษา 2553
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลระดับเหรียญทองแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 D
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
- รางวัล The Best Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรม นาความรูด้ ีเด่น ระดับจังหวัดและระดับภาค
จากสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- รางวัลโครงการสื่อ สานฝัน บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
ระดับภาค จากสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช จากจังหวัด
สุพรรณบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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บุคลากรดีเด่น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มี
ความทันสมัยในสาขาคหกรรมศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
- ผู้บริหารดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย
นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี
นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
- ครูปฏิบัตหิ น้าที่สอนดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา
นางภิญญดา อยู่สาราญ
นางกานต์สิรี อู่อรุณ
นางสาวสุเนตตรา นาคสมบูรณ์
นางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
นางสาวเพ็ญพร ใจเย็น
- ครูผู้มคี วามขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสุภาพร รัตนโชติชว่ ง
นางศิริรัตน์ รัตนานุเคราะห์
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
นางสาวพจนา สลับลึก
- ครูผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพรสวรรค์ สระบัว
- ครูผู้มมี นุษย์สัมพันธ์ดเี ด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมนต์ชัย อัมพวานนท์
นายสุเทพ สุทธิบุตร
นางสมใจ บุญมี
- ครูผู้มคี วามสัมพันธ์กับชุมชนดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์
นางสาวชิรญา พรมทอง
- ครูวิชาสามัญในดวงใจศิษย์ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายกวินธร ไขหทัยบุตร
- ครูวิชาชีพในดวงใจศิษย์ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรพงษ์ กิตติวริ ิยะ
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวช.
นางสาวปวีณา ไทยศรี
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- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจาปี
การศึกษา 2553 ระดับ ปวส.
นางสาวชนิกา ตูแ้ ก้ว
- โล่เกียรติคุณลูกที่มคี วามกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
นางสาววรารัตน์ เดชคง
- รางวัลชนะเลิศทักษะออเดริฟ เพื่อสุขภาพ ระดับภาค ระดับ ปวช.
นางสาวอภิพร พรมพันธุ์
นาสาวนัทฐา
เล็กสกุล
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับภาค ระดับชาติ
นางสาวประภาพรรณ เข็มเพชร
- รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับภาค การแข่งขันดนตรีไทย ประเภทจะเข้
นางสาวภรภัทร สุดแสวง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ทักษะการออกแบบตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี
นางสาวสุภาพร ตะโกอินทร์
นางสาวรัตนาพร สวรรค์ศร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ทักษะการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
นายศรราม ลาพันโพธิ์ศรี
นายภานุวัฒน์ บุญเสม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค การร้องเพลงไทยสากลชาย
นายคมกฤษ มหาราช
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 DIASIL PRESENTATION CONTEST MTO 125 CAMPUS TOUR 2010
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และระดับชาติ การแข่งขันทักษะเครื่องแขวน ดอกไม้สด
ประเภทพวงกลาง ระดับ ปวส.
นายนริศ นาคชลธี
นางสาวพลอยพิชชา ช้างมูล
นางสาวสุวรรณา นามจาปา
นางสาวสุวภิ า เลี้ยวสุขแสง
นายนวพร ปราบสุข
นายกฤษฎา คาดี
ปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2554
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทาอาหารที่มีประโยชน์สาหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าว
เพื่อสุขภาพ “ปลาหมาสมุนไพร”
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- นักเรียนและคณะครูแผนกวิชาคหกรรม ได้รับการคัดเลือกจากสานักพระราชวังในการจัดทา
ดอกไม้ เนื่องในงานพระราชพิธีพรราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอเจ้าฟูา
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐานองค์การดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์ เฟือ่ งฟูลอย
นายจาลอง กาละพงศ์
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางสาวจันทรา ส่งศรี
นางสาวพุทธชา
ติ เกตุหริ ัญ
นางพรสวรรค์ สระบัว
นางยุวพา สารพัฒน์
นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์
นางเพียรใจ ม่วงภาษี
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
นายกิตติศักดิ์ หงวนตัด
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทาอาหารที่มีประโยชน์สาหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าว
เพื่อสุขภาพ “ปลาหมาสมุนไพร”
นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง
นาวสาวปรีญา โพธิ์เพ็ชร
- นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นาวสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
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- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นาวสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์
แผ่นดินแม่ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวสิริยา แพ่งเพชร
นาวสาวกรวิสาร์ แจ้งจิตร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์
แผ่นดินแม่ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนวพร พรมแสน
นางสาวช่อผกา ภูมิฤทธิ์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“เมนูเพื่อสุขภาพ” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิตยา เณรกอวัง
นางสาวปณัฏฐา ตาแยโย
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“ปลาร้าทรงเครื่องชนิดผง” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวภานุมาศ กองร้อยอยู่
นายสุพงษ์ กองแก้ว
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“ม๊อกเทลสมุนไพร” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวภานุมาศ กองร้อยอยู่
นาวสาววนิดา เข็มประดับ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“ไส้อั่วเขียวหวาน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวรัชนี เจริญดี
นางสาววงเดือน ทระเพ็ชร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง
“เครื่องทาลายเอกสารแบบทูอนิ วัน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิภาพร แก้วพระโต
นาวสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ระเบียบ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง “เครื่องชิลส์ กรีน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์ อินทุมาร
นายกิตติภรณ์ นิลเขตร
นายฉัตรชัย เวสะนุวรรธนะ
- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะรักการอ่าน
นางสาวมติมนต์ ศรีอ่าดี
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- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะออกแบบการ์ตูนไทยด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาวอริยา รุ่งเรื่อง
นางสาวโสภารัชต์ คล้ายฉ่า
- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันพานขันหมาก พานแหวนหมั้นระดับ ปวส.
นายนริศ นาคชลธี
นายนวพร ปราบสุข
นาวสาวภิมนต์ มงคลทอง
นางสาวนพรัตน์ คลาเฉยดี
- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และระดับชาติ การแข่งขันดนตรีไทย ซอด้วง
นายโฆษิต สิงห์เรือง
- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันดนตรีไทย จระเข้
นางสาวภรภัทร สุดแสวง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค การประดิษฐ์พุ่มประดิษฐ์จากผ้าตกแต่งสถานที่
นางสาวภรวิสาร์ แจ้งจิตร
นางสาวอุษณีย์ เพชรดี
นางสาวสุภัทราชา สวนกลิ่น
นายอดิเรก สุขสวัสดิ์
นายจักรพงษ์ สุวรรณรัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์
นางสาวปิยะวัฒน์ มักม่วน
นางสาวอมรรัตน์ ปฐมธรรมการ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นางสาวสุนิษา มะโน
นางสาวสุกัญญา จันทร์ภักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ
นางสาวอัญชลี นุรักษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
นางสาวชนนัส คาพุฒ
นางสาวสุนารี คาตัน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ
นางสาวประภัสสร สุขเถื่อน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเพลงสากลหญิง
นางสาวกาญจนา สังขพันธ์
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ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.03
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ “ข้าวสวยมัสยา คู่ใจน้าพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ สาหรับผู้ประสบภัย
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดี
เมืองสุพรรณ ครั้งที่ 13
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลการส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา การประกวดออกแบบของที่ระลึก จากผลิตภัณฑ์ผ้าฝูาย
ศิลปาชีพ “ฝูายทอใจ ครัง้ ที่ 5” จากศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
บุคลากรดีเด่น
รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ี จากคุรุสภา จานวน 24 คน
รองผอ.ปุญญิสา พันธุ์ภักดี
ครูพิมพ์ปวีร์ ศรีกิจการ
ครูกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
ครูภิญญดา อยู่สาราญ
ครูเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
ครูระวีวรรณ ทองวิเศษสุข
ครูขนิษฐา
ภมรดล
ครูรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
ครูโฆสิต
รัตนานุเคราะห์
ครูวรรณา ทองสุข
ครูจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
ครูวันเพ็ญ สาลีผลิน
ครูชิรญา
พรมทอง
ครูศิริรัตน์ รัตนานุเคราะห์
ครูณัฐญา
อัมรินทร์
ครูสุดารัตน์ ผิวรุ่งสุวรรณ
ครูบุญสม
สาเนียงแจ่ม
ครูสุทธิ อัมรินทร์
ครูปรารถนา
เกิดโชค
ครูสุเทพ สุทธิบุตร
ครูสาวพจนา
สลับลึก
ครูสุภาพร รัตนโชติช่วง
ครูพรสวรรค์ ผลวงษ์
ครูอัญชรีย์ สรวงทาไม้
- รางวัลครูสอนดี ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ จากสานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ครูยุวพา สารพัฒน์
ครูพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ “ข้าวสวยมัสยา คู่ใจน้าพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ สาหรับผู้ประสบภัย
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นางสาวพัฒน์ตรา สุทนิ ธนาไพศาล
- ยุวฑูตอาชีวศึกษาอาเซียน
(AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติ
นางสาวจิตใจงาม จันทรโชติ
นางสาวศิรินาถ สุทธิไกร
- เยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาส
วันเยาวชนแห่งชาติ
นาวสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
- นักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นาวสาวพจนา จันทร์คา
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังงานมือแบบพกพา”
นางสาวสมหญิง ฤกษ์โชคดี
นางสาวดวงกมล สว่างอารมณ์
นางสาวพัชรินทร์ เรือนตือ้
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับภาค “ตุก๊ ตาจากใยกล้วย”
นางสาวพิมพ์ลภัส ชั่งปลื้ม
นางสาวพิทยา กสิกรรม
นางสาวทิพพวรรณ์ แก้วลอยฟูา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่อง Score Board Volleyball”
นางสาวกมลทิพย์ กล่าขามี
นางสาวประกายรุ้ง ภูฆัง
นางสาวเพชรรัตน์ อ่อนอินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค “น้ายาขัดพื้นจากน้าซาวข้าว”
นายกฤษณ์ พันธีร์
นางสาวปรัชญ์ดา เศกสุวงศ์
นางสาวปรุงฉัตร กาฬภักดี
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ข้อมูลสถานศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัย

ความรู้ดี

มีวนิ ัย น้าใจนักกีฬา

ความรู้ดี หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัตแิ ละทักษะ
มีวินัย หมายถึง

การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือการควบคุม
พฤติกรรม และอารมณ์ของตนเองให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคมได้

น้าใจนักกีฬา หมายถึง

การรู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย รวมทั้งการต่อสูแ้ ละแข่งขันไปด้วยวิถีทางของ

กีฬา อย่างเต็มความสามารถ เคารพในกฎ กติกา และยอมรับคาตัดสินโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
รวมไปถึง การนาคุณธรรมข้อนีไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น สุภาพอ่อนน้อม ยุตธิ รรม
สามัคคี หนักแน่น เป็นต้น

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา

ทักษะดี มีวนิ ัย

ทักษะดี

ความสามารถ หรือความชานาญในการปฏิบัตงิ านได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว

หมายถึง

และถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพที่กาลังศึกษาอยู่ ตลอดจนความสามารถในการ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มีวินัย

หมายถึง

การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือการ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง ให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
กติกาของสังคมได้
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เอกลักษณ์วิทยาลัย

กิจกรรมเด่น เน้นทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมเด่น
หมายถึง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนขึ้นอย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
เน้นทักษะวิชาชีพ
หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การฝึกทักษะปฏิบัตใิ ห้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ความชานาญทางด้านวิชาชีพของตนเอง

สัญลักษณ์ประจ้าวิทยาลัย

สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์

สีประจาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจาวิทยาลัย

ประจาวิทยาลัย

สีเขียว-สีเหลือง

ดอกสร้อยอินทนิล

ที่ตังวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
เลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ตาบลท่าพี่เลีย้ ง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 หมายเลขโทรศัพท์
0-3551-1355 โทรสาร 0-3552-4022 Website www.spvc.ac.th
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ข้อมูลบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

จ้านวน

ข้าราชการ

61

คน

1.1 ผู้บริหาร

5

คน

1.2 ครูผู้สอน

56

คน

2.

พนักงานราชการ

2

คน

3.

ครูพิเศษ

16

คน

รวม

79

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้างประจา

9

คน

3.

ลูกจ้างชั่วคราว

32

คน

รวม

42

คน

รวมบุคลากรทังหมด

121

คน

4.13%
ผู้บริหาร

26.45%

ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
7.44%

ครูพิเศษ
ข้าราชการพลเรือน

0.83%
46.28%

13.22%
1.65%

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
จ้านวนคน
ต้าแหน่ง

ระดับการศึกษา

ช ญ รวม

คศ.2

คศ.3

คศ.4

ช ญ ช ญ ช ญ

เอก โท ตรี

3

2

5

-

1

3

1

-

-

-

4

1

3

2

5

0

1

3

1

0 0

0

4

1

5 10

15

5

8

- 2

-

-

-

7

8

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

- 6

6

-

5

- 1

-

-

-

-

6

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

- 5

5

-

5

-

-

-

-

-

1

4

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

- 5

5

-

3

- 2

-

-

-

-

5

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

แผนกวิชาการบัญชี

2

3

5

2

-

- 2

- 1

-

2

3

แผนกวิชาการเลขานุการ

1

3

4

1

1

- 2

-

-

-

2

2

แผนกวิชาการขายและการตลาด

- 5

5

-

3

- 2

-

-

-

1

4

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

4

6

2

4

-

-

-

-

-

1

5

แผนกวิชาการออกแบบ

2

1

3

2

1

-

-

-

-

-

1

2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1. ผู้บริหาร
รวมผู้บริหาร
2. ข้าราชการครูผู้สอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

-

รวมข้าราชการครูผู้สอน

12 44

56 12 32 0 11 0

1

0

17

39

รวมผู้บริหารและข้าราชการครู

15 46

61

1

0

21

40

ต้าแหน่ง

12 33 3 12 0

ระดับการศึกษา

จ้านวนคน
ชาย

หญิง

รวม

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

-

1

1

1

-

-

1

1

2

2

-

-

1

2

3

3

-

-

3. ข้าราชการพลเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ 5
4. พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู
รวม
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากร (ต่อ)
ต้าแหน่ง

จ้านวนคน

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

-

3

3

-

-

3

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการบัญชี

-

3

3

-

-

3

สาขาวิชาการเลขานุการ

-

3

3

-

1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

1

4

-

-

4

สาขาวิชาการออกแบบ

1

-

1

-

-

1

4

12

16

0

1

15

5. ครูพิเศษ
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

รวมครูพิเศษ

ต้าแหน่ง

จ้านวนคน

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ปวส.

ปวช.

ป.4-6

2
1
2

3
1
-

2
3
1
1
2

-

-

2
3
1
1
2

5

4

9

0

0

9

6. ลูกจ้างประจ้า
นักการภารโรง
พนักงานขายและบริการ
พนักงานพัสดุชั้น 3
พนักงานขับรถ
ยาม
รวมลูกจ้างประจ้า
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากร (ต่อ)

ต้าแหน่ง

จ้านวนคน

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

ป.4-6

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่บุคลากร

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์

1

-

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่แนะแนว

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ปกครอง

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่ผลิตการค้า

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่วจิ ัย

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่วัดผล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

1
1

2
1

3
2

-

3
2

-

-

พนักงานขับรถ
นักการภารโรง

2
1

4

2
5

-

-

-

2
5

ยาม

1
7

25

1
32

0

24

0

1
8

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมลูกจ้างชั่วคราว
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ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน

ระดับ ปวช.

รวมทังสิน

ระดับ ปวส.

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส.

ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผ้า
1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ
1.3 สาขางานคหกรรมการผลิต
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รวม

14
43
34
91

15
32
13
60

11
30
13
54

40
105
60
205

11
11

22
5
27

33
5
38

40
105
60
33
5
243

43
43

31
31

23
23

97
97

0

0

0

97
97

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยการ
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขางานการขาย
1.3 สาขางานการเลขานุการ
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวม

120
73
78
88
34
393

134
40
38
78
9
299

132
51
28
69
11
291

386
164
144
235
54
983

-

-

-

386
164
144
235
54
983

-

-

-

-

70
27
26
62
185

96
37
24
55
212

166
64
50
117
397

166
64
50
117
397

435

75
99
174
1,894

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาศิลปกรรม
1.1 สาขางานการออกแบบ
1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
รวมทังสิน

37
42
79
606

21
24
45
435

17
33
50
418

75
99
174
1,459

196

239
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน

ระดับ ปวช.

รวมทังสิน

ระดับ ปวส.

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส.

ประเภทวิชาคหกรรม
1 สาขาวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
1.2 สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผ้า
1.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ
1.4 สาขางานธุรกิจอาหาร
1.5 สาขางานคหกรรมการผลิต
2 สาขาวิชาการประกอบอาหาร
3 สาขาวิชาคหกรรมการบริการ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยการ
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขางานการขาย
1.3 สาขางานการเลขานุการ
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการตลาด
3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาศิลปกรรม
1.1 สาขางานการออกแบบ
1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค
รวม
รวมทังสิน

21
38
29
28
-

8
30
26
-

13
31
11
-

21
21
99
29
65
-

116

64

55

235

37

36

31

37

36

31

104
104

151
77
75
80
17

104
55
69
73
20

133
35
33
78
6

400

321

285

388
167
177
231
43
1,006

-

-

-

-

-

-

-

-

40
41

31
35

16
24

81
634

66
487

40
411

87
100
187
1,532

-

-

-

17
1
18

11
11

28
1
29

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

388
167
177
231
43
1,006

55
23
22
41
141

55
16
36
56
163

110
39
58
97
304

110
39
58
97
304

-

-

-

87
100

159

174

333

187
1,865
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21
99
29
65
28
1
264
104
104
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จ้านวนนักเรียน นักศึกษานอกระบบ

หลักสูตรวิชาชีพ/เสริมวิชาชีพ
1 ระยะสัน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

30

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

30

สาขาวิชาคหกรรม

30

รวม
2 แกนมัธยม

90

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

30

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

35

สาขาวิชาคหกรรม

30

สาขาวิชาศิลปกรรม

45

รวม
3 108 อาชีพ

จ้านวน

140

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

53

สาขาวิชาคหกรรม

127

รวม
4 ร่วมกับหน่วยงานอื่น สาขาวิชาคหกรรม

180
74

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

31

สาขาวิชาการบัญชี

21

สาขาวิชาการขาย

43

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11

สาขาวิชาศิลปกรรม

72

รวม

264

รวมทังหมด

674

Annual Report 2012  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-25-

จ้านวนนักเรียน นักศึกษานอกระบบ
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
สาขาวิชา /
สาขางาน
ระดับ ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รุ่น 6

รุ่น 7

รุ่น 8

รุ่น 9

รุ่น 10 รุ่น 11 รุ่น 12 รุ่น 13

-

3

-

1

4

8

-

-

16

รวม

0

3

0

1

4

8

0

0

16

ระดับ ปวส.
การบัญชี

-

-

-

-

-

1

-

-

1

การตลาด

1

-

-

-

-

3

-

-

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

-

5

24

7

36

รวม

1

0

0

0

0

9

24

7

41

รวมทังสิน

1

3

0

1

4

17

24

7

57
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ส่วนที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ







สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์
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สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายการค่าใช้จ่าย
1 งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 เงินประจาตาแหน่ง
1.3 ค่าจ้างประจา
1.4 พนักงานราชการ
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว
2 งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์

ปวช.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน

- 33,551,267.88
- 28,260,895.94
3,041,164.52
- 1,843,380.00
405,827.42
3,120,900.00 3,624,300.00
1,200.00 1,970,522.00
245,736.01
298,599.40
2,873,963.99
744,582.39
610,596.21
-

73,299.40
27,000.00
46,299.40
-

3,637,687.00
3,637,687.00
4,276,073.00
758,420.00
208,626.41
2,711,076.14
597,950.45
50,990.00
50,990.00

เงินรายได้

รวม

1,182,892.00 38,371,846.88
- 28,260,895.94
3,041,164.52
- 1,843,380.00
405,827.42
1,182,892.00 4,820,579.00
3,921,274.97 15,015,847.37
1,284,080.00
4,041,222.00
1,282,814.30
2,035,776.12
781,137.12
7,157,059.04
573,243.55
1,781,790.21
1,004,300.00 1,055,290.00
1,004,300.00 1,055,290.00

ร้อยละ
60.93
44.88
4.83
2.93
0.64
7.65
23.84
6.42
3.23
11.36
2.83
1.68
1.68

Annual
Report
20122012
 วิทยาลั
ยอาชียวอาชี
ศึกวษาสุ
พรรณบุ
รี -28Annual
Report
วิทยาลั
ศึกษาสุ
พรรณบุ
รี -28-

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)

รายการค่าใช้จ่าย
4 งบเงินอุดหนุน
4.1 ทุนการศึกษา
4.2 หารายได้ระหว่างเรียน
4.3 คุณธรรมนาความรู้
4.4 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4.5 ค่าหนังสือเรียน
4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน
4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 งบรายจ่ายอื่นๆ
รวม

ปวช.
399,999.40
3,520,899.40

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน
6,974,375.00
75,000.00
78,200.00
40,000.00
90,000.00
3,119,000.00
670,450.00
1,420,200.00
1,481,525.00
496,800.00
658,000.00
4,410.37
37,672,367.88
731,299.40 14,943,535.37

เงินรายได้
200.00
6,108,666.97

รวม
6,974,375.00
75,000.00
78,200.00
40,000.00
90,000.00
3,119,000.00
670,450.00
1,420,200.00
1,481,525.00
1,559,409.77
62,976,769.02

ร้อยละ
11.07
0.12
0.12
0.06
0.14
4.95
1.06
2.26
2.35
2.48
100.00

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 7,380,567.96 บาท ณ 30 กันยายน 2555

Annual
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กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลผลิต ปวช.

สรุปงบประมาณแยกตามผลผลิต
5%

10%

0% 8%

24%

ปวช.

ค่าตอบแทน

ปวส.

ค่าใช้ สอย

ระยะสั้น

1%
60%

ค่าวัสดุ

อุดหนุน

92%

เงินรายได้

ผลผลิต ปวส.

เงินเดือน

ผลผลิต ระยะสั้น.

เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างประจา

2%
1% 5% 1% 2%

5%
8%

4% 6%

พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
76%

งบรายจ่ายอื่นๆ
90%

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

เงินรายได้
งบบุคลากร

34%

7%

46%
ค่าตอบแทน

10%

6%

ค่าจ้างชั่วคราว

7%
23%

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
3%

10%

ค่าสาธารณูปโภค

42%

12%

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
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สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2 อาชีวศึกษารวมใจช่วยภัยน้าท่วม
3 ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
4 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5 ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ดอ้ ยโอกาส
6 จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์
7 พัฒนาครูในสถานศึกษาทั้งครูวชิ าชีพ และครูวิชาพืน้ ฐานให้ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
ประกอบการ
8 พัฒนาผู้นาตามธรรมชาติ
9 ความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขา
บริการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
พาณิชยนาวี และอาหาร
10 ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
11 พัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
12 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
13 คุณธรรมนาความรู้
14 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
15 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิราชกุมารี
16 เงินอุดหนุนองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
17 เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
รวมทั้งปีงบประมาณ

รวมงบประมาณ
14,655,925.00
7,964,750.00
3,119,000.00
670,450.00
1,420,200.00
1,481,525.00
900,000.00
311,000.00
574,000.00
10,000.00
344,000.00
428,000.00
40,000.00
275,000.00

200,000.00
160,000.00
84,000.00
40,000.00
78,200.00
45,000.00
20,600.00
90,000.00
18,255,725.00
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา
ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สามัญสัมพันธ์

151,200

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

115,700

3

อาหารและโภชนาการ

286,000

4

คหกรรม

165,100

5

การบัญชี

167,200

6

การขายและการตลาด

86,900

7

การเลขานุการ

142,800

8

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

125,060

9

การออกแบบ

136,670

10

คอมพิวเตอร์กราฟิค

125,050

11

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

93,600

รวม

1,595,280

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์กราฟิค 5.87%
การออกแบบ 7.84%

8.57%

สามัญสัมพันธ์
9.48% ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย
7.25%
อาหารและ
โภชนาการ
17.93%

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.84%
การเลขานุการ
8.95%
การขายและ
การตลาด
5.45%

การบัญชี
10.48%

คหกรรม
10.35%
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

954,000

1 งานบริหารงานทั่วไป

ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

56,000

1

20,000

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1.1 งานสารบรรณ

35,000

2 งานครูที่ปรึกษา

5,000

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000

3 งานปกครอง

10,000

4

12,000

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

684,000

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 งานบุคลากร

20,000

5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

4,000

3 งานการเงิน

25,000

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000

4 งานการบัญชี

20,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ

1

6 งานอาคารสถานที่

50,000
20,000

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

60,000
20,000

ฝ่ายวิชาการ

120,000

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

35,000

2 งานวัดผลและประเมินผล

30,000

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

35,000

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

5000

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

15000

5 งานสื่อการเรียนการสอน

106,000

งานวางแผนและงบประมาณ

20,000

2 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

15,000

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

6,000
30,000
30,000

4.93%
1.76%

5,000

9.33%

-

83.98%
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รายการ
ไฟฟ้า
เดือน
ต. ค. 54
82,725.83
พ. ย. 54
119,660.64
ธ. ค. 54
111,885.60
ม. ค. 55
90,825.07
ก. พ. 55
142,629.18
มี. ค. 55
91,400.38
เม. ย. 55
62,430.82
พ. ค. 55
93,232.89
มิ. ย. 55
167,119.17
ก. ค. 55
164,384.62
ส. ค. 55
110,789.80
ก. ย. 55
153,831.20
รวมทั้งสิ้น 1,390,915.20

น้าประปา

ไปรษณีย์

15,835.96
23,141.87
21,120.32
29,178.37
21,114.78
14,340.53
11,167.00
25,456.04
24,768.55
25,456.04
26,145.77
24,868.00
262,593.23

1,342.00
644.25
2,511.00
2,101.65
1,880.00
1,378.91
2,009.00
1,415.02
3,126.00 3,864.30
1,895.00
4,272.35
4,074.00
2,181.41
1,953.00
2,194.04
3,027.00 2,087.04
3,327.00
2,181.41
3,586.00 4,286.63
2,361.00
3,195.02
31,091.00 29,802.03

โทรศัพท์
ไปรษณีย์
1.62%
1.69%
น้าประปา
14.25%

โทรศัพท์

บริการ
อินเตอร์เน็ต

เช่า
สัญญาณ

รวม

4,716.75
4,902.10
11,069.65
11,061.81
12,966.76
1,511.02
1,402.78
1,402.78
15,425.13
15,425.13
14,862.13
16,178.11
110,924.15

1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
1,413.00
16,956.00

106,677.79
153,730.26
148,747.48
135,902.27
185,114.02
114,832.28
82,669.01
125,651.75
213,839.89
212,187.20
161,083.33
201,846.33
1,842,281.61

บริการ
อินเตอร์เน็ต เช่าสัญญาณ
4.48%
UBC
0.92%

ไฟฟ้า
75.50%
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ที่

รายการ

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

7,872,290
-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1 เครื่องแบ่งแป้งคลึงกลมกึ่งอัตโนมัติ

5,995,000
1 เครื่อง

350,000

350,000

ห้องแผนก

2

เครื่องผสมอาหาร ขนาด 20 ลิตร

1 เครื่อง

450,000

450,000

ห้องแผนก

3

เครื่องนวดแป้ง

2 เครื่อง

650,000

1,300,000

ห้องแผนก

4

เครื่องรีดแป้งแบบตัง้ พื้น

1 เครื่อง

350,000

350,000

ห้องแผนก

5

เตาอบไฟฟ้า 3 ชัน้

1 เตา

250,000

250,000

ห้องแผนก

6

ตูห้ มักแป้ง

1 ตู้

300,000

300,000

ห้องแผนก

7

เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร

4 เครื่อง

40,000

160,000

ห้องแผนก

8

เครื่องชั่งวัตถุดบิ แบบดิจิตอล
ชั่งน้าหนักไม่นอ้ ยกว่า 6000 กรัม

1 เครื่อง

45,000

45,000

ห้องแผนก

9

เครื่องชั่งวัตถุดบิ แบบดิจิตอล
ขนาด 3000 กรัม

1 เครื่อง

40,000

40,000

ห้องแผนก

2 เครื่อง

25,000

50,000

ห้องแผนก

4 เครื่อง

15,000

60,000

ห้องแผนก

12 ชุดเครื่องมือสาหรับทาเบเกอรี่
13 ตูโ้ ชว์เบเกอรี่

1 ชุด

350,000

350,000

ห้องแผนก

1 ตู้

250,000

250,000

ห้องแผนก

14 ตูเ้ ย็นนอน 2 ประตู

1 ตู้

150,000

150,000

ห้องแผนก

15 ตูแ้ ช่แข็ง (ช็อกโด)

1 ตู้

400,000

400,000

ห้องแผนก

16 ชัน้ พักขนม

2 ชัน้

25,000

50,000

ห้องแผนก

17 เตาอบไฟฟ้าระบบหมุนเวียน

1 เตา

350,000

350,000

ห้องแผนก

18 โต๊ะปฏิบัตงิ านสเตนเลส

4 ตัว

25,000

100,000

ห้องแผนก

19 ตูส้ เตนเลสสาหรับเก็บอุปกรณ์

3 ตู้

70,000

210,000

ห้องแผนก

1 เครื่อง

25,000

25,000

ห้องแผนก

10 เตาไมโครเวฟ
11 เครื่องปั่นน้าผลไม้

20 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

จานวน

หน่วยละ

21 เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์

1 เครื่อง

25,000

25,000

ห้องแผนก

22 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

115,000

115,000

ห้องแผนก

23 กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

1 ตัว

35,000

35,000

ห้องแผนก

24 อ่างล้างสเตนเลส 2 หลุม

2 อ่าง

70,000

140,000

ห้องแผนก

25 ชัน้ วางอุปกรณ์

2 ชัน้

20,000

40,000

ห้องแผนก

26 ตูโ้ ชว์ขนมปังพาย

1 ตู้

200,000

200,000

ห้องแผนก

27 โต๊ะทางานหินอ่อนสาหรับทาพาย
28 เครื่องชงกาแฟ

1 ตัว

20,000

20,000

ห้องแผนก

1 เครื่อง

150,000

150,000

ห้องแผนก

1 เครื่อง

20,000

20,000

ห้องแผนก

1 เครื่อง

10,000

10,000

ห้องแผนก

29 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
30 เครื่องปั่นเมล็ดกาแฟ
แผนกวิชาคหกรรม
31 แอลซีดีทีวี 40"

หมายเหตุ

12,990
1 เครื่อง

12,990

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการเลขานุการ
32 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่หอ้ Lemel

รวม

12,990
-

ห้องแผนก

8 เครื่อง

23,500

790,000
188,000

33 เครื่องพิมพ์ ยี่หอ้ HP/ Officejet 6500A
34 เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ยี่ห้อ Acer รุ่น ICONIA TAB A501

8 เครื่อง

10,800

86,400

ห้อง 144

8 เครื่อง

24,000

192,000

ห้อง 144

35 เครื่องอัดเสียงชนิดพกพา SAMSUNG
36 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ยี่ห้อ FUJIFILM
รุ่น FinePix HS10

8 เครื่อง

2,800

22,400

ห้อง 144

8 เครื่อง

11,300

90,400

ห้อง 144

37 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS
รุ่น A435J-VX4900

8 เครื่อง

26,000

208,000

ห้อง 144

38 หูฟังพร้อมไมโครโฟน SMARTLAB
รุ่น SP4402ST

8 เครื่อง

350

2,800

ห้อง 144

ห้อง 144
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

แผนกวิชาการขายและการตลาด
39 เครื่องโปรเจ็คเตอร์

จานวน

หน่วยละ

แผนกวิชาการออกแบบ
41 กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเลนส์เดี่ยว
ยี่ห้อ Nikon

หมายเหตุ

15,000
1 เครื่อง

15,000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
40 กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเลนส์เดี่ยว
ยี่ห้อ Nikon รุ่น D3100

รวม

15,000

ห้องแผนก

88,000
4 ตัว

22,000

88,000

ห้องแผนก

179,800
3 ตัว

22,000

66,000

ห้องแผนก

42 เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล
43 แฟลชภายนอก
ยี่ห้อ Nikon รุ่น SB-700

3 ตัว

9,000

27,000

ห้องแผนก

3 ตัว

12,000

36,000

ห้องแผนก

44 ปั๊มลม
45 ตูพ้ น่ ทราย

1 ตัว

24,800

24,800

ห้องแผนก

1 ตู้

26,000

26,000

ห้องแผนก

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
46 คอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูง
ยี่ห้อ Apple รุ่น iMac MC309TH/A
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
47 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
CANON EOS 5500/18-55
48 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ hp
รุ่น QC538PAHAKL
49 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer
รุ่น S191HQL
50 คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
51 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ UNI-Aire
รุ่น DDS-36+ACS-363

598,500
15 เครื่อง

39,900

598,500

ห้องแผนก

193,000
25,000 งานสื่อการเรียน
การสอน
20,000 ห้องจริยธรรม

1 ตัว

25,000

1 เครื่อง

20,000

2 เครื่อง

23,000

46,000

งานวัดผล

1 เครื่อง

30,000

30,000

ห้องสมุด

2 เครื่อง

36,000

72,000

ห้อง 346
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
52 เครื่องปริน้ เตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP
รุ่น P1102W

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

114,300
1 เครื่อง

7,000

7,000

ห้องพัสดุ

1 เครื่อง

6,000

6,000

ห้องทะเบียน

54 โครงเหล็กปักป้าย
ขนาดกว้าง 6.20 x6.50 เมตร

1 อัน

45,000

45,000

งานอาคารฯ

55 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FUJIZU
56 ปั๊มหอยโข่ง

1 เครื่อง

15,000

15,000

ห้องพัสดุ

1 ตัว

7,800

7,800

งานอาคารฯ

1 คัน

33,500

33,500

ห้องพัสดุ

53 เครื่องปริน้ เตอร์ Print/Scan/Copy
ยี่ห้อ CANON รุ่น PIXMA MX 366

57 รถจักรยานยนต์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

-

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
58 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น S20A300B
รวมทั้งหมด

25,000
1 เครื่อง

25,000

25,000

งานประกัน

8,011,590
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย














โครงการอาชีวศึกษารวมใจ ช่วยภัยน้าท่วม
โครงการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุกทุกภัย
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช้านาญการ ด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาครูวิชาชีพ และครูวิชาพืนฐานโดยปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โครงการพัฒนาผู้น้าตามธรรมชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการชงกาแฟ
โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
โครงการคุณธรรมน้าความรู้
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
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โครงการตามนโยบาย
1. โครงการอาชีวศึกษารวมใจ ช่วยภัยน้าท่วม
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนิน โครงการอาชีวศึกษารวมใจ ช่วยภัยน้าท่วม โดยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ ได้เดินทางไปศูนย์ประสานงานกระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้าท่วม โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เพื่อประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2555 โดย
ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 900,000 บาท

2. โครงการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุกทุกภัย
วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์พักพิง และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม โดยได้รับ
งบประมาณ เป็นเงิน 311,000 บาท มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้
 จัดถุงยังชีพให้กับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 1,500 คน
 ผู้ประสบภัยที่เป็นครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน 428 ชุด
 ผู้ประสบภัยหมู่ที่ 1 ตาบลไผ่กองดิน อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 200 ชุด
นอกจากนี้มีผู้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกจานวนหนึ่ง ดังนี้
 คุณชัชวาล คงอุดม ประธานที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์สยามรัฐและประธานมูลนิธิชัชวาล คงอุดม บริจาค
ข้าวสาร จานวน 2,000 ถุง มูลค่า 110,000 บาท
 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ผอ. บรรจง สกุลพราหมณ์ บริจาคเงิน 10,000
บาท
 คุณพรพิมล แก้วสงบ ร้านสาลี่เอกชัย บริจาคเงินจานวน 10,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีรวม 67,782 บาท
 เครือข่ายคนสุพรรณ โดยคุณพิสษิ ฐ์ ช่างผาสุก และคณะ มาช่วยรณรงค์หาเงินบริจาค
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3. โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงาน
ภายใต้ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัยและการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ จัดสอนประเภทเย็บปักถักร้อย และการทาอาหารเพื่อสุขภาพ
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4. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช้านาญการ ด้านภาษาต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
วิทยาลัยฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูมอื อาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดังนี้
1.
Miss. Klara Kenzhaliyeva
จากประเทศคาซัดสถาน สอนภาษาอังกฤษ
2.
Miss. Zhou Lina
จากประเทศจีน
สอนภาษาจีน
3.
Mr. Allen Rahmatian
จากประเทศอเมริกา
สอนภาษาอังกฤษ
5. โครงการพัฒนาครูวิชาชีพ และครูวิชาพืนฐานโดยปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้
จัด ส่ง ครู ยุวพา สารพัฒน์ ครูแผนก วิชาการขายและการตลาด เข้าฝึก
ประสบการณ์ที่บริษัท บิ๊กซี จากัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 และครูจิตราภรณ์ เถรวัตร ครูแผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว เข้าฝึกประสบการณ์ที่บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัดในวันที่ 9 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้เกิด
ทักษะเกี่ยวกับการสอนและนาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

6. โครงการพัฒนาผู้น้าตามธรรมชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้นาตามธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องสร้อยอินทนิล เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มที ักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุง่ มั่นในการทางาน มีเกียรติมศี ักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Annual Report 2012  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-42-

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการชงกาแฟ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูวิชาชีพด้านอาหาร ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารศิลปะการชงกาแฟ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จานวน 20 คน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา และให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอาหาร โดยมีคุณสรชัด สุจิตต์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
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8. โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับครู ( Developing
English Communication Skills Program for Teachers and Officers of Suphanburi Vocational College) ขึน้
วันที่ 12 มิถุนายน - 24 กันยายน 2555 ณ ห้องสร้อยอินทนิล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษได้
เน้นเรื่องพื้นฐานการพูดสื่อสารชีวติ ประจาวันและอาชีพ เช่น การกล่าวทักทาย (
Greeting) การแนะนาตัวเอง
(Introduce yourself) โดยมี Mr. Klara Kenzhaliyeva ครูภาษาอังกฤษเป็นผู้อบรม

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับงบประมาณ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะใน
สถานศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้แผนกวิชาออกแบบทากิ๊ฟช็อป Handmade จานวน 20,000
บาท แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายทา Clothing for Desingn 2012 จานวน 50,000 บาท แผนกวิชาคหกรรมทา
หัตถศิลป์ จานวน 30,000 บาท และ วิทยาลัย ฯ ได้รับงบประมาณ จานวน 60,000 บาท ในการส่งเสริมการทาธุรกิจ
ในสถานศึกษาเป็น one college one product และได้จัดสรรงบประมาณให้กับแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายจานวน
30,000 บาท และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์จานวน 30,000 บาท ในการทาโครงการนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
รายได้ระหว่างเรียน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
10. โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
วิทยาลัย
ฯ จัด อบรมวิชาการประดิษฐ์ใบบางชุบเทียน วิชาการประดิษฐ์ของชาร่วยจากวัสดุธรรมชาติ และ
วิชาการแกะสลักลวดลายลงบนกระจก เพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้ มี
การจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมฝึกอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนที่ไม่มงี านทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มี
งานทาและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มคี วามรู้ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
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11. โครงการคุณธรรมน้าความรู้
วิทยาลัยฯ ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จานวน 40,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามโครงการคุณธรรมนาความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ยอมรับในสังคม วิทยาลัยฯ จึงได้ดาเนินโครงการสายกลางสู่ความพอเพียงที่วัดนิเวศน์ธรรมาราม
จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปฏิบัตธิ รรมสร้างสรรค์มหากุศลเฉลิมพระเกียรติที่วัดตรีวิสุทธิธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สง่ เสริมความพอเพียงที่วัดโคกโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนาชุมชนรณรงค์
ประชาธิปไตย โครงการปลูกสวนสาละปฏิบัตธิ รรมพุทธชยันตรี โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชมชน และโครงการ 26
ความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

12. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน เพื่อ
เป็นทุนหาประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนได้รับพัฒนา
ความรู้ ทักษะวิชาชีพในการประกอบธุรกิจ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาให้ความ
สนใจเข้าร่วมการเขียนแผนธุรกิจ คือ 1. กิ๊ฟช๊อป Handmade 2. Clothing for Desingn 2012 3. หัตถศิลป์ 4. ขนมจีบ
5 สหาย 5. หวานเย็นเกล็ดหิมะ 6. ลาบนักเกต
13. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงิน อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 30,000
บาท มีนักศึกษาระดับ ปวส. ได้รับทุนๆ ละ 15,000 บาท จานวน 2 คน คือ นางสาวบัณฑิตา จันทน์เทศ และนางสาว
นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 45,000 บาท แบ่งเป็นระดับปวช.
15,000 บาท มีผู้ได้รับทุนๆ ละ 15,000 บาท จานวน 2 คน คือ นางสาวบัณฑิตา จันทน์เทศ และนางสาวนาฎอนงค์
ศรีวิเชียร และระดับ ปวส. 30,000 บาท มีผู้ได้รับทุนๆ ละ 15,000 บาท จานวน 2 คน คือ นางสาวกมลชนก พลเสน
และนางสาวรัตติยา จาปานิล
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตร
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
ฝ่ายวิชาการ และงานกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษาทางด้านความรู้ ความชํานาญ
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มคี ุณภาพ อันจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและดํารงชีพอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป
ตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วม การประชุม ทางวิชาการ องค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ จังหวัดระยอง ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 รางวัลชนะเลิศรักการอ่าน โดยนางสาวมติมนต์ ศรีอ่ําดี ปวช.3 การท่องเที่ยว
 รางวัลชนะเลิศการออกแบบการ์ตูนไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวอริยา รุ่งเรือง และนางสาว โสภา
รัชต์ คล้ายฉ่ํา ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีไทยซอด้วง โดยนายโฆษิต สิงห์เรือง ปวช.1 การออกแบบ
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีไทยจะเข้ โดยนางสาวภรภัทร สุดแสวง ปวช.3 คอมพิวเตอร์ กราฟิก
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพานขันหมาก พานแหวนหมั้น ระดับ ปวส. ได้แก่ นายวริศ นาคชลธี นายนวพร
ปราบสุข นางสาวภิมนต์ มงคลธง นางสาวนพรัตน์ คลําเฉยดี ปวส.2 บริหารงานคหกรรมศาสตร์

วันที่ 29 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูนํานักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่ว มการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดระยอง ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีไทยซอด้วง โดยนายโฆษิต สิงห์เรือง ปวช.1 การออกแบบ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรักการอ่าน โดยนางสาวมติมนต์ ศรีอ่ําดี ปวช. 3 การโรงแรม
และการท่องเที่ยว
 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจะเข้ โดยนางสาวภรภัทร สุดแสวง ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ในการ เข้าร่วมการ แข่งขัน ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 60,000 บาท ค่าวัสดุ 86,755 บาท รวม
งบประมาณทัง้ สิน้ 146,755 บาท
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2. การให้ความรู้ด้านการจัดทาโครงการวิชาชีพ และทาการวิจัยแก่ผู้เรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําสถานศึกษาไปสูเ่ ป้าหมายตาม
ระบบการพัฒนาการให้ความรู้ดา้ นการจัดทําโครงการวิชาชีพและทําวิจัยแก่ผู้เรียนเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับกระบวนการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นการจัดทําโครงการวิชาชีพ
และทําวิจัยแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในการทําวิจัยได้อย่างถูกต้อง และนําไปพัฒนาตนเองในด้าน
การเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณ เป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
3. มหกรรมโครงการวิชาชีพ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโครงการวิชาชีพเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่จัดให้นักเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกประเภทวิชา ต้องทําโครงการ
วิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ดา้ นโครงการวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการและแผนกวิชาชีพได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพขึน้ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์
2555 ณ โดมรวมน้ําใจ โดยให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานและสรุปโครงการตามรูปแบบวิจัย 5 บท ในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 29,260 บาท

4. วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึง
ความสําคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจัดประกวดการคัดลายมือ การแต่งคําขวัญ และการแต่งกลอน
สุภาพ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ผลการประกวด มีดังนี้
ประกวด
คัดลายมือ
ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวศศิธร รอดผึ้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวน้ําฝน เต็มสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกนกพร ลายสาคร
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพลอย บุญเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพรทิพย์ จีนเจือพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวดาววดี ช่อพะยอม
ประกวดแต่งคาขวัญ
ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาวศศิธร รอดผึ้ง
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวธิตมิ า เสียงกลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ นางสาววาสินี ทวนเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาววิชชุดา แซ่ไหล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวน้ําฝน เต็มสุข
นายทรงพล ปิ่นแก้ว
นางสาวรุ่งนภา สามารถ
นางสาวณัฐธิดา ศรีคําทา

นางสาวธัญวลัย จันทร์วงษ์
นางสาวพจวรรณ อินทร์บุญ
นางสาวรรษมน จันทร
นางสาวดวงเดือน ทัศนสุวรรณ

5. วันสุนทรภู่
กลุ่มวิชาภาษาไทยจัดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความสามารถในการใช้ภาษา และยกย่องสุนทรภูผ่ ู้เป็นกวีเอกของโลก โดยการจัดการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ
ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพลอย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาววาสินี ทวนเงิน
นางสาวเพชรดา กลั่นใจ
นางสาวศิริลักษณ์ ทองคํา
บุยเมือง
นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
นางสาวศุลีพร บุญประกอบ

ปวช. 1/1 การบัญชี
ปวช. 1/1 การขาย
ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. 1/1 การบัญชี
ปวส. 1/1 การบัญชี
ปวส. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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6. การส่งเสริมผู้เรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้ทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคําตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งทางวิทยาลัยฯ
เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เข้าประกวด และได้
เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค มีดังนี้
ระดับปวช.
ตุก๊ ตาจากใยกล้วย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
น้ํายาขัดพื้นจากน้ําซาวข้าว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับปวส.
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังมือแบบพกพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Score board Volleyball
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทั้ง 4 โครงงานได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาค
กลาง ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ที่วิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งผลการแข่งขันระดับ ปวช. ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และระดับ ปวส. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 9,995 บาท

7. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2555 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติข้นึ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม
2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อันเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี โดยมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ วาดภาพระบายสีตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่ง
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 1,706 คน ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท

8. ซ่อมเสริมผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการซ่อมเสริมผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อซ่อมเสริมนักเรียน นักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่ําหรือไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับที่ผ่านเกณฑ์
คือ ระดับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 โดยมีนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี การขาย การเลขานุการ และปวส.2 เป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ
9. จัดทาสนามกีฬาแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์
กลุ่มวิชาพลานามัยได้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนํากีฬาแบดมินตันมาจัดการเรียนการสอนแทนกีฬา
วอลเลย์บอลและบาสเกตบอลเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม และเป็นการระงับอุบัตเิ หตุที่จะ
เกิดขึ้นต่อทรัพย์สนิ ของทางราชการและบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยใช้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท

10. การพัฒนาคุณภาพและทักษะของผู้เรียน
แผนกวิชาการเลขานุการ ได้จัดอบรมพัฒนาคุณภาพและทักษะของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพให้กับผู้เรียน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ใช้งบประมาณค่าวัสดุ 5,000 บาท
11. อบรมการผลิตบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle LMS
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดอบรมครูผู้สอนในการจัดทําบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตโดยผ่านระบบ
Moodle
LMS เพราะเป็นเครื่องมือในการนําเสนอเนื้อหาวิชากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาต่อ โดยผู้ออกแบบ
บทเรียนสามารถออกแบบเนื้อหาวิชาแบบทดสอบ การเก็บคะแนน การออกรายงานได้โดยง่าย โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าใช้สอย 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,000 บาท
Annual Report 2012  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-51-

12. ส่งเสริมผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ E-mail เพื่อเป็นการลดภาระให้กับครูผู้สอน
และยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วยลดการใช้กระดาษได้อกี ด้วย
13. แข่งขันตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม ProShowGold
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอนที่เป็นสื่อวีดโิ อมากขึ้น แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดการแข่งขันการตัดต่อวีดโิ อโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคือ โปรแกรม
ProShowGold เพื่อส่งเสริมทักษะให้นักเรียน นักศึกษาได้มคี วามรู้ในการใช้โปรแกรมประเภทตัดต่อวีดีโอ เพื่อให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เป็นสื่อวีดโิ อในการจัดทําสื่อภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถนําโปรแกรมที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ประกอบ
กับอาชีพได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
14. การแข่งขันการประกอบเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกอบเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้นึ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทักษะปฏิบัตขิ องนักเรียนที่ได้เรียนในรายวิชาฮาร์ดแวร์ และยูลติ ้ซี ึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัตทิ ักษะทาง
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีการฝึกฝนตนเองอยูต่ ลอดเวลา
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,950 บาท
15. การแข่งขันการออกแบบ Webpage
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอน และองค์กรภาคธุรกิจอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนทํา
ให้การติดต่อสื่อสารสามารถทําได้อย่างง่ายดาย การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเป็นวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์
ต้องศึกษาและลงมือปฏิบัตใิ นการสร้างเว็บเพจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงจัดการแข่งขันการออกแบบ Webpage
ขึน้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความชํานาญและมีความมั่นใจด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเพิ่มมากขึน้
โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
16. การตอบปัญหาทางวิชาการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความคิด ความสามัคคี
ในหมู่คณะ การทํางานเป็นทีม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
นักเรียนในสถานศึกษา และต่างสถานศึกษารวมไปถึงคณะครูอาจารย์ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท
17. กิจกรรมการประกวดสร้างสื่อแอนิเมชั่น
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมการประกวดสร้างสื่อแอนิเมชั่นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาก้าวทัน
เทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อแอนิเมชันในโลกปัจจุบันและเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสมัยใหม่เพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
ใช้สอย 1,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 ขึน้ เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สู่การประพฤติปฏิบัตติ นที่ดงี ามให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ด้วยหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษานําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสมาธิเบือ้ งตนอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์
ความกตัญญูรคู้ ุณ และความสมานฉันท์อยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข มีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 48,100 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท รวม 53,100 บาท

2. การบริหารและพัฒนางานกิจกรรม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะ
ทางด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามและกิจกรรมการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา
และ พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จักหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจ้ ักการช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
2.1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ จัดให้มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพเพื่อหาผู้นํามา พัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นําสมาชิกองค์การวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ห่างไกลยาเสพติดและมีสํานึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ และวิถปี ระชาธิปไตย

2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้นําลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ระดับชัน้
ปวช.1 ทุกแผนกวิชาเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ในวัน16ที่ - 18 มกราคม 2555 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
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2.3 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ การเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า จะมีการสวดมนต์ไหว้
พระ และจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพ่อแห่งชาติ และวัน
แม่แห่งชาติ เป็นต้น
2.4 กิจกรรมกีฬานันทนาการ คือ การจัดให้แต่ละชมรม วิชาชีพ มีกิจกรรมนันทนาการขึน้ เช่น การแสดง
ละคร หรือการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
2.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ จัดพิธีเชิดชูคนดีศรีอาชีวะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดย
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 16 กันยายน 2554 เพื่อส่งเสริมเยาชนให้สามารถพัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเป็น “เยาวชนดีเด่น”
2.6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนโยบาย 3D โดยจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และจัดกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้

3. ไหว้ครูช่างศิลปกรรม
ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูชา่ งขึ้น ณ ห้องสร้อยอินทนิล
เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี ามให้กับผู้เรียนด้านศิลปกรรม ภายในงานมีศษิ ย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรม
และคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยร่วมพิธีดว้ ย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 8,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

4. คุณธรรมนาความรูส้ ู่การประกอบอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดอบรมคุณธรรมนําความรู้สกู่ ารประกอบอาชีพขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยพา
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จํานวน 110 คน ไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
นักเรียน นักศึกษาจึงควรได้รับการปลูกฝังและปลูกจิตสํานึกในสิ่งที่ดงี ามเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตประจําวันในสังคมเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยูอ่ ย่างมีความสุขในสังคม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้
สอย 8,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชาในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มมี าตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
และเป็น ที่ยอมรับของสังคม โดยมีนักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน 657 คน และผ่านการ
ประเมินทุกคน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท

2. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
จัดทําโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทํา หรือการศึกษาต่อ ในสาขาวิชาของผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากการสํารวจข้อมูลได้ผลเป็นดังนี้
จํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําทัง้ หมด 116 คน คิดเป็นร้อยละ 20.46 แยกเป็น ระดับชั้นปวช. จํานวน
59 คน คิดเป็นร้อยละ 16.53 ระดับชั้นปวส. 57 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.14
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาทัง้ หมด 115 คน คิดเป็นร้อยละ 99.14 แยกเป็นระดับชั้น ปวช. 58
คน คิดเป็นร้อยละ 98.31 ระดับชั้นปวส. 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ทํางานไม่ตรงสาขาทัง้ หมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 แยกเป็นระดับชั้น ปวช. 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.69
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ศกึ ษาต่อตรงสาขาวิชาทัง้ หมด 372 คน คิดเป็นร้อยละ 87.12 แยกเป็นระดับชั้น
ปวช. 237 คน คิดเป็นร้อยละ 83.45 ระดับชั้นปวส. 135 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.43
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ศกึ ษาต่อไม่ตรงสาขาวิชาทัง้ หมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.18 แยกเป็นระดับชั้น
ปวช. 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54 ระดับชั้นปวส. 5 คน คิดเป็น 3.50
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 599 คน เป็นระดับชั้น ปวช. 377 คน ระดับชั้น ปวส. 222 คน
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3. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผลดําเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กําหนด
4. การจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.1
และ ปวส. 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 จํานวน 50 คน ณ ห้องพวงชมพู เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้
เป็นผู้ลงทุนในการประกอบธุรกิจ และเปิดโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ ใช้
งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 10,000 บาท และค่าวัสดุ 15,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 25,000 บาท

5. การจาหน่ายเค้กเทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่ 2555 ขึน้ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มทักษะให้กับนักเรียน
นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรง การทํางานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ โดยจัดกิจกรรม WOW CAKE ในวัน
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทดลองรับประทานความอร่อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขัน
รับประทานเค้กประเภทชายและหญิงด้วยบรรยากาศสนุกสนาน

ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดงานสัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่ 2555 โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์
นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานจัดให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดฯ แต่งหน้าเค้ก
แล้วเปิดประมูลราคา ตัดริบบิน้ เปิดร้านบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมการผลิตเค้กจากนักเรียน นักศึกษา โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 100,000 บาท และยอดจําหน่ายเค้กและคุกกีส้ ูงถึงประมาณ 1,300,000 บาท
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6. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศได้พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา โดยแจกเอกสารเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 เพื่อเข้าทําการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้ศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ฝ่ายวิชาการได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู จํานวน 72 คน
ในระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2555 โดยมีการแจกเอกสารด้านวิชาการ การวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้
ครูมีความเข้าใจและสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้มคี ุณวุฒวิ ชิ าชีพ และมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ติดตามแผนการสอนบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D
วิทยาลัยฯ จัดทําโครงการติดตามแผนการสอนบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3 D ให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่รัฐบาลกําหนด เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สร้างแผนการสอนบูรณาการ และ
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีคุณวุฒแิ ละมาตรฐานวิชาชีพที่ดี โดยมีครูส่งแผนการสอนทั้งหมด 69 คน และใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 3,000 บาท
2. การนิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการได้จัดทําโครงการนิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นการ
ติดตามการใช้แผนการสอนของครู และเป็นการพัฒนากระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ในการดําเนินงานครัง้ นี้
ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
3. การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
แผนกวิชาชีพได้นํานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ ที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานํา
ประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาไปใช้ในการเรียน และนําไปประกอบอาชีพได้ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 251,100 บาท ผลการดําเนินงาน มีดังนี้
3.1 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายนํานักเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 43 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร และศูนย์แสดง
สินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 8,215 บาท
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3.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นํานักเรียน นักศึกษา จํานวน 95 คน ไปศึกษาดูงานมหกรรมสายใยรัก
แห่งครอบครัว และงานสุภาวะดีวถิ ีไทย ที่ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 โดยใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 18,445 บาท
3.3 แผนกวิชาคหกรรมนํานักเรียน นักศึกษา จํานวน 62 คน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ และศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทอง
ธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 21,700 บาท
3.4 แผนกการบัญชี นํานักเรียนนักศึกษา จํานวน 255 คนศึกษาดูงานที่บริษัทอิชอตัน กรีนแคทอรี่ จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และศึกษาดูงานที่บริษัทสหพัฒน์พบิ ูล
จํากัด (มหาชน) ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 243 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 โดยใช้งบประมาณ 58,590 บาท

3.5 แผนกการขายและการตลาดนํานักเรียน นักศึกษาจํานวน 82 คน เข้าชมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ใช้งบประมาณ 30,535 บาท

3.6 แผนกการเลขานุการ นํานักเรียนนักศึกษา จํานวน 234 คน ศึกษาดูงานที่เทศบาลอ้อมน้อย และบริษัท
เอสทีดี โปรดัคชั่น จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 31,000 บาท

3.7 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นํานักเรียน นักศึกษา จํานวน 335 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติกิติ์ใน
งาน Commart Next Gen ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้รับ
ความรู้ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยี สามารถ ประยุกต์ใช้ในการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 38,750 บาท
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3.8 แผนกวิชา การออกแบบ นํา นักเรียนจํานวน 89 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ในงาน
Commart next gen Thailand 2012 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากแหล่ง
ความรู้ภายนอกสถานศึกษา และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน และเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 15,810 บาท

3.9 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นํานักเรียน จํานวน 102 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในงาน
Commart next gen Thailand 2012 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งความรู้
ภายนอกสถานศึกษา และนําความรู้มาบูรณาการกับการเรียนด้านวิชาชีพได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 17,050 บาท

3.10 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นํานักเรียนจํานวน 101 คน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ และศูนย์แสดงสินค้าอิม
แพค เมืองทองธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 21,700 บาท

4. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดโครงการอาหารครบวงจรโดยการเข้าร่วมทําอาหารจัดเลีย้ งในงานต่างๆ
ซึ่งจะทําร่วมกับงานผลิตผลการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รูจ้ ักการบูรณาการ
ในวิชาต่างๆ ให้เข้ากับวิชาชีพของตน แล ะให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
มุง่ เน้นให้นักเรียน นักศึกษาให้คิดเป็น ทําเป็น จัดการได้
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5. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทําโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร
โรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์จริงในการ
ฝึกงานด้านการธนาคาร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท

6. บัญชีครัวเรือนเลื่อนระดับชีวติ
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทําโครงการบัญชีครัวเรือน เลื่อนระดับชีวิต โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชี อธิบายและให้ความรูใ้ นการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว สามารถนํามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่า
รายจ่ายใดสมควรหรือไม่สมควรต้องจ่าย ทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่า
รายได้ที่ครอบครัวได้รับพร้อมทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อีก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 200 ครัวเรือน และ
ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
7. การปฏิบัติการขายตรง (Direct sales)
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดทําโครงการปฏิบัตกิ ารขายตรง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนโดยการขายสินค้า ของจากบริษัท มีสทีน และฟรายเดย์ ซึ่ง เป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองและใช้วชิ าชีพของตนเองให้เป็นประโยชน์ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักขายมือทอง
แก่นักเรียน
นักศึกษา จํานวน 30 คน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

8. นักการตลาดรุ่นจิ๋ว
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดทําโครงการนักการตลาดรุน่ จิว๋ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความรู้และทักษะพืน้ ฐานด้านการขาย และการโฆษณา ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดทัศนคติที่ดตี อ่ สาขางานอาชีพการ
ขาย และเป็นการปลูกฝังทัศนคติต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยม อันจะเป็นการสร้างทางเลือกด้านอาชีพแก่นักเรียนเอง โดยมี
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คุณยรรยง โอภากุล รอง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองฯ สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28
มกราคม 2555 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 7,000 บาท

9. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรูเ้ ศรษฐศาสตร์กับอาเซียน
แผนกวิชาการขายและการตลาด
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียนขึน้ โดยนักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงงานความรู้เศรษฐศาสตร์สู่
อาเซียน ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่าง วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บูรณาการวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอพียงในปัจจุบันตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ เป็นการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการ
บริการชุมชน และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ ซึ่งการจัดประกวดโครงงานในครั้งนีเ้ ป็น
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ
มีโครงงานทั้งหมด 34 โครงงาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทังสิน้ 6,000 บาท

10. ฝึกประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ฝึกประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวให้กับนักเรียน ปวช.3 โดยการ
ให้นักเรียนจัดทัวร์ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเยี่ยมชมสถานที่สําคัญต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงได้ปฏิบัตจิ ริง
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
11. ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูแต่ละคน และแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ที่จะวางแผนนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 1,600 บาท และค่าวัสดุ 3,400 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้
5,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกึ และวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้มกี าร จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซือ้ วัสดุฝึกและวัสดุ
การศึกษาสาหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ และได้สื่อเรียนรู้
ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาจะได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกวิชา

ภาคเรียนที่ 2/54
ภาคเรียนที่ 1/55
รวม
จานวน ค่าวัสดุ เป็นเงิน จานวน ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2 ภาคเรียน
ผู้เรียน ต่อหัว
ผูเ้ รียน ต่อหัว
สามัญสัมพันธ์
1,443
50 72,150 1,581
50 79,050
151,200
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
40 1,300 52,000
49
1,300 63,700
115,700
อาหารและโภชนาการ
105 1,300 136,500
115
1,300 149,500
286,000
คหกรรม
60 1,300 78,000
67
1,300 87,100
165,100
การบัญชี
386
220 84,920
374
220 82,280
167,200
การขายและการตลาด
202
220 44,440
193
220 42,460
86,900
การเลขานุการ
144
420 60,480 196
420 82,320
142,800
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
235
260 61,100
246
260 63,960
125,060
การออกแบบ
75
790 59,250
98
790 77,420
136,670
คอมพิวเตอร์กราฟิก
99
610 60,390
106
610 64,660
125,050
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
97
400 38,800
137
400 54,800
93,600
1,443
- 748,030 1,581
- 847,250 1,595,280
รวม

2. ปรับปรุงห้องจริยธรรม
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ปรับปรุงห้องเรียนจริยธรรม (ห้อง 346) ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร
3 ชัน้ 4 เพื่อ ให้ห้องเรียนมีความเรียบร้อย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ให้น่าอยู่ น่าเรียน และมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟูาใช้อย่างปลอดภัย โดยการหาหนังสือธรรมะ รูปภาพธรรมะ คาสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ผู้เรียนได้ศึกษา
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 1,000 บาท
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3. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
กลุ่ม วิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ Computer Notebook ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิธีธรรมวิถีไทย มนุษย์สัมพันธ์ การดารงชาติไทย ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การเมืองการ
ปกครอง ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อจัดทาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์จานวน 20,000 บาท
4. ปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ห้อง 332) โดย
จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการค้นคว้า และเพิ่มบรรยากาศในการเรียนทาให้ผู้เรียนมีความสุข
กับการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่สง่ เสริมให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปการประเมิน
โดยการใช้ส่อื การสอนที่ทันสมัยน่าสนใจเพื่อกระตุ้นการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด
ใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 500 บาท ค่าวัสดุ 7,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 7,500 บาท

5. จัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรม ได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนเป็น โปรเจ็ คเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 15,000 บาท
6. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารขาย
แผนกวิชาการขายและการตลาด
ได้ จัด หาสื่อการเรียนการสอนเป็น โปรเจ็ คเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและข่าวสารการตลาดให้เกิดแก่นักเรียน
นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาหาข้อมูลทางการตลาด และนามาใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 4,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 15,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 19,000 บาท
7. ปรับปรุงห้อง 262 เป็นห้องเรียนเครือข่าย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ปรับปรุงห้องเรียน 262 โดยการ
จัดหาโต๊ะมาเพื่อวางเคสคอมพิวเตอร์ เพราะ
มีเคสคอมพิวเตอร์จานวนมากที่วางอยู่กับพื้นทาให้ขาดความเรียบร้อย การเข้าไปดูแลซ่อมแซมยาก โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุจานวน 5,000 บาท
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8. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์
การศึกษา เป็น กล้องดิจติ อล จานวน 4 ตัว ให้
นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ารถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริงและฝึกปฏิบัตจิ ริงที่มีประโยชน์ตอ่ การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 88,000 บาท
9. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน
แผนกวิชาการออกแบบได้จัดหาครุภัณฑ์
การศึกษา เป็น กล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะปฏิบัติ เป็นการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
ครุภัณฑ์ จานวน 141,000 บาท
10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้อง 431
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 431 โดยจัดซือ้ ครุภัณฑ์
การศึกษา เป็น
คอมพิวเตอร์ จานวน 15 ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ผู้เรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 598,500 บาท
11. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์ การศึกษา เป็น คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด เพื่อนามาพัฒนาระบบ
งานวัดและประเมินการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลทางด้านผลการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาให้มมี าตรฐานที่รวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 18,000 บาท
12. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้ ได้จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับการเรียนรู้ดว้ ยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้
ตามที่ตนเองถนัด และเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์คดิ เป็น ทาเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
13. ปรับปรุงงานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ได้จัดทาโครงการ พัฒนาและปรับปรุงงานวิทยบริการและห้องสมุด
ให้มี
บรรยากาศเหมาะสมและเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคคล
โดยทั่วไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงเลื่อนโครงการออกไปเป็นปีงบประมาณต่อไป
14. การจัดซื้อวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสารและครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซือ้ วัสดุ
เป็น หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์ เป็น จาน
ดาวเทียม เพื่อพัฒนาด้านการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ 80,000 บาท และครุภัณฑ์ 3,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 83,000 บาท
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15. เช่าสัญญาณเคเบิล
ศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเองได้ดาเนินการเช่าสัญญาณเคเบิล เพื่อ ช่วยเสริมให้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกนีอ้ ย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีภาษาเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผู้เรียน
สามารถฝึกภาษาได้จากการชมรายการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถฝึกภาษาได้จากการชมรายการต่างๆ ที่ถ่ายทอด
จากทั่วโลกซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ดว้ ยตนเองและนาความรูท้ ี่ได้มาบูรณาการทักษะทาง
ภาษาเข้ากับสังคมโลก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าสัญญาณเคเบิลจานวน 19,200 บาท
16. จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เป็น จอคอมพิวตอร์ใช้ในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,000 บาท
17. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน ได้จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์เป็นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 25,000 บาท รวมงบประมาณ 35,000 บาท
18. จัดหาครุภัณฑ์งานพัสดุ
งานพัสดุได้จัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นจอคอมพิวเตอร์ 1 จอ และเครื่องปริน้ เตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิ านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 14,000 บาท
19. ปรับปรุงห้องทะเบียน
งานทะเบียนได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์เป็นเครื่องปริน้ เตอร์ 1 เครื่อง เพื่อเอื้ออานวยต่อการทางาน และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิ านของงานทะเบียน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 6,000 บาท
20. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสร้อยอินทนิล โดย
ได้รับเกียรติจากคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มาเป็นประธานในพิธี และมีประชาชนทั่วไป ชุมชน สถานประกอบการ และ
คณะครูร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดี
เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนในระดับหนึ่งและเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ผลปรากฏว่า ได้บริจาคทุนจานวน ...
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21. ปรับปรุงพื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยูบ่ ริเวณชั้น 1
อาคาร 1 เนื่องจากพืน้ ที่บางส่วนชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วจึงได้ปรับปรุงพื้นขึน้ มาใหม่ให้เกิด
ความสวยงาม และปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในการปรับปรุงครัง้ นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย
20,000 บาท ค่าวัสดุ 28,550 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 48,550 บาท

22. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่
ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ในการดาเนินการครั้งนีใ้ ช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 18,000 บาท ค่าวัสดุ 15,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท เป็น ปั๊มน้าพร้อมมอเตอร์ 1 ตัว
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 38,000 บาท

23. มาตรฐานส้วม HAS
งานอาคารสถาน ได้ดาเนินการพัฒนาดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ความสะอาด
(Healthy) เพียงพอ ( Accessibility) และปลอดภัย ( Safety) โดยทาการปรับปรุงพื้นห้อง อุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในห้อง เช่น
ซ่อมบารุงก๊อกน้า สายฉีดชาระ อ่างล้างหน้า กระจก ที่ใส่สบู่ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS และให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โดย ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 50,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 64,900 บาท รวม
งบประมาณทัง้ สิน้ 114,900 บาท
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24. ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็นภายในวิทยาลัยฯ
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาด ทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสารกรองน้าปีละ 1 ครัง้
เครื่องทาน้าเย็น เพื่อปูองกันเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่ม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย

25. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มสี ภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากร สถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 30,000 บาท

26. ซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานที่
ได้ดาเนินการ ตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ ซึ่งอยูบ่ ริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานอย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 20,000 บาท และ
ค่าวัสดุ 30,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 50,000 บาท

27. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ ได้จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง ให้งานอาคารสถานที่ ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ และ
เพื่อให้บริการกับการ จัดเตรียมสถานที่ให้กับงานทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึน้ ภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 20,000 บา ท ค่าวัสดุ 60,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 97,500 บาท เป็น เก้าอี้นวมห้องประชุม 150 ตัว
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 177,500 บาท
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28. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรม
งานอาคารสถานที่ ได้จัดทาโครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรม ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคาร 2 เพื่อให้
พร้อมใช้งาน และน่าเรียนมากขึน้ ซึ่งบางส่วนมีการชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนานมากแล้ว แต่งบประมาณมีไม่
เพียงพอ จึงเลื่อนโครงการออกไปก่อน
29. จัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคาร 1
งานอาคารสถานที่ ได้จัดทาโครงการจัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคาร 1 ซึ่งบางส่วนมีการชารุดเนื่องจากมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานมากแล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงเลื่อนโครงการออกไปก่อน
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานครูที่ปรึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้คาแนะนา
การปฏิบัตติ นได้อย่างถูกต้องของนักเรียน นักศึกษา ยังเป็นการให้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของวิทยาลัย โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 6,000 บาท และค่าวัสดุ 3,000 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 9,000 บาท

2. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเก่า
งานครูที่ปรึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ปวช. 2 ปวช. 3 และ ปวส. 2 ขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม
2555 เพื่อให้ทั้งสองฝุายได้มีโอกาสในการเสนอแนะวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน และเกิด
ความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ให้ตรงกันมากยิ่งขึน้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 6,000 ค่าวัสดุ 3,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 9,000 บาท

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้คาปรึกษาสาหรับครูที่ปรึกษายุคโลกาภิวัฒน์”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาได้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ในการให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาต่างที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนและให้
ผู้เรียนได้เป็นที่พึ่ง ในการจัดการปัญหาด้านต่าง ๆ งานครูที่ปรึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง เทคนิคการ
ให้คาปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ณ ห้องพวงชมพู ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าตอบแทน 15,000 บาท และค่าวัสดุ 19,800 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 34,800 บาท
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4. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึกษาจัดทาโครงการผู้ประสานสิบทิศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ทัง้ ทางด้านเอกสารข้อมูลและอื่นๆ อีกทัง้ ยังเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และครู
ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียนอีกด้วย
5. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้จัดทาโครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะได้แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ และจะได้รับรู้ถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษาเพื่อนาไปแก้ไขและให้คาแนะนาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
6. สมุดประจาตัวนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้จัดทาโครงการสมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจดบันทึกข้อมูล
ของตนเองได้เป็นปัจจุบัน และนาไปสู่การพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 31,500 บาท
7. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้จัดปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการให้แนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การรับรู้ประสบการณ์จาก
รุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จในด้านการศึกษาและด้านการงาน โดยมีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้า
ร่วมโครงการทั้งหมด 585 คน ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 5,000 บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 5,000
บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 15,000 บาท
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8. พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้มรี ายได้นอ้ ยและรายได้มาก โดยจัดตั้งกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มรี ายได้นอ้ ยที่มีปัญหาด้านการเงินและประสงค์จะเข้าเรียนได้มโี อกาสศึกษาเล่า
เรียนเท่าเทียมกับผู้อื่น
9. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555 ในวันที่
3 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณโดมรวมน้าใจ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัย ได้
ทราบกฎระเบียบ แนวทางการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และสามารถปรับตัวในด้านต่าง ๆ ให้ดีข้นึ

10. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2555
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อที่จะเข้าใจและปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
ที่ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับรวมถึงการจัดการเรียนการสอนระบบงานทะเบียน งานวัดผล งานปกครอง เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 40,000 บาท
11. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียนได้จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 เพื่อ
เป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจาตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาได้อีก
ด้วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 80,000 บาท
12. แผนกวิชาพบผู้ปกครอง
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดทาโครงการแผนกวิชาพบผู้ปกครอง เพื่อรายงานพฤติกรรมด้านการเรียน การ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ เพื่อลดปัญหาการเสี่ยงต่อการออกกลางคัน และยังสร้างทัศนคติที่ดขี อง
ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
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13. พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษาเพื่อติดตามผลการเรียน
ภาวะการมีงานทาหรือการศึกษาต่อ เมื่อนักเรียนของตนเองจบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปแล้ว
โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 3,000 บาท
14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานปกครอง
งานปกครองได้จัดประชุมบุคลกรของฝุายงานปกครองร่วมกันในการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงาน
หาข้อผิดพลาดและแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการดูและนักเรียน นักศึกษา และในส่วนของการลงโทษซึ่งคณะครู และงาน
ปกครองจะต้องเข้าใจร่วมกัน
15. ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษานอกสถานศึกษา
งานปกครอง ได้จัดระบบ ดูแลนักเรียน นักศึกษานอกสถานศึกษาในเวลาเช้าก่อนที่นักเรียน นักศึกษาจะเข้า
สถานศึกษาและในเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อปูองกันเหตุการณ์ที่ ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความประพฤติเสื่อมเสียในเชิงชู้
สาว ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท
16. ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อ ตรวจสุขภาพโดยทั่วไป สาร
เสพติด รวมถึงโรคติดต่อ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสร้อยอินทนิล โดยมีนักเรียน นักศึกษา จานวน 2,037
คน เข้าร่วมตรวจสุขภาพ และได้รับผลตรวจที่ถูกต้อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 290,700 บาท

17. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการ พยาบาลและหอพัก ได้จัดซือ้ เวชภัณฑ์ไว้ที่หอ้ งพยาบาลเพื่อดูแล และปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลกรของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท
18. ประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการ พยาบาลและหอพัก ได้จัด ทาประกันอุบัตเิ หตุให้กับนักเรียน ระดับ ปวช. 590 คน ระดับ ปวส.
210 คน กับบริษัทสยามซิตี้ ประกันภัย จากัด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 290,700 บาท
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19. โรงอาหารมาตรฐาน
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้รับผิดชอบดูแลโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
จนได้รับ ปูายโรงอาหาร มาตรฐาน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์โรงอาหารมาตรฐาน ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี 2555 ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครัง้ ที่ 13 จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งเป็น
ประธานในพิธี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณหน้าเวทีใหญ่ ถนนเณรแก้ว เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

20. ธนาคารขยะ
วิทยาลัย ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ปลูกจิตสานึกและ
การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม การลดการทิง้ ขยะ และการนาขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องขยะประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนามาฝากขายให้กับธนาคารขยะ และ
นาเงินเข้าบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารขยะ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมของเยาวชน ทาให้เยาวชนได้เรียนรู้การนาขย ะ
กลับมาใช้ประโยชน์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนักเรียน นักศึกษาและชุมชน นาขยะมาฝากขายให้กับธนาคาร
ขยะเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,900 บาท แยกเป็นขยะ ประเภทต่าง ๆ น้าหนักประมาณ 5,000 กิโลกรัม และจัดพิธีมอบเงินคืน
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 205 คน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

21. อาชีวะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3D สู่การพัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน
ฝุายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและการเขียนโครงการ
ให้แก่คณะกรรมการองค์การวิชาชีพและ
คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “อาชีวะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อน นโยบาย 3D
สู่การพัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน ” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสร้อยอินทนิล
ตามนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และฝึกฝนการทางานอย่างมีระบบ
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. เชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากรได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณครูผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมดีเลิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตัง้ ใจปฏิบัตกิ ารงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดตี อ่
วิชาชีพ และเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท โดยมี คุณครูภิญญดา อยู่สาราญ
คุณครูพรสวรรค์ สระบัว และคุณครูกานต์สิรี อูอ่ รุณ รับประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ ต้นแบบครูผู้สร้างคน
ประจาปี 2555 ทางานทดแทนคุณแผ่นดิน ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ณ วันที่ 17
มิถุนายน 2555 โดยพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

2. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดใี นทุก ๆ ด้าน ประพฤติตนให้
อยู่ในศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศษิ ย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท มีครูดีเด่น ดังนี้
ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ครู
ยุวพา สารพัฒน์
ครูในดวงใจของนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสวันไหว้ครู จานวน
11 คน ดังนี้
แผนกวิชาสามัญ ครู
ลัดดาวัลย์ ลาภบังเกิด
แผนกวิชาสัมพันธ์ ครู
โฆสิต รัตนานุเคราะห์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ครู
สุดารัตน์ ผิวรุ่งสุวรรณ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ครู
ปรารถนา เกิดโชค
แผนกวิชาคหกรรม ครู
พรสวรรค์ สระบัว
แผนกวิชาการบัญชี ครู
อรอนงค์ จิระกุล
แผนกวิชาการขายและการตลาด ครู
จันทรา ส่งศรี
แผนกวิชาการเลขานุการ ครู
นิภาพร สุทธิบุตร
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู
ชนาวุฒิ มูลจันทร์
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครู อภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
แผนกวิชาศิลปกรรม ครู
สุรพล แย้มชื่น
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3. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได้จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้นึ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดมี คี วามพร้อมที่จะอบรมให้ลูกศิษย์
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นครูผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม รายชื่อผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ได้รับเกียรติ
บัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ี จากคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2555 จานวน 24 คน มีดังนี้
1. รองผอ.ปุญญิสา พันธุ์ภักดี
13. ครูพิมพ์ปวีร์ ศรีกิจการ
2. ครูกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
14. ครูภิญญดา อยู่สาราญ
3. ครูเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
15. ครูระวีวรรณ ทองวิเศษสุข
4. ครูขนิษฐา
ภมรดล
16. ครูรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
5. ครูโฆสิต
รัตนานุเคราะห์
17. ครูวรรณา ทองสุข
6. ครูจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
18. ครูวันเพ็ญ สาลีผลิน
7. ครูชิรญา
พรมทอง
19. ครูศิริรัตน์ รัตนานุเคราะห์
8. ครูณัฐญา
อัมรินทร์
20. ครูสุดารัตน์ ผิวรุ่งสุวรรณ
9. ครูบุญสม
สาเนียงแจ่ม
21. ครูสุทธิ อัมรินทร์
10. ครูปรารถนา เกิดโชค
22. ครูสุเทพ สุทธิบุตร
11. ครูสาวพจนา สลับลึก
23. ครูสุภาพร รัตนโชติช่วง
12. ครูพรสวรรค์ ผลวงษ์
24. ครูอัญชรีย์ สรวงทาไม้
4. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูพเิ ศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนขึน้ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการมีประสิทธิภาพจึง
ควรมีการจัดจ้างครูพเิ ศษสอนในสาขาวิชาที่มผี ู้เรียนจานวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระครูประจาที่ตอ้ งรับหน้าที่ทั้งงานสอน
งานพิเศษและงานมอบหมายด้านอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งได้จ้างครู
พิเศษสอนแผนกสามัญสัมพันธ์ทั้งหมด จานวน 7 คน ดังนี้
1. นางสาวทัศนีย์ เนตรครุฑ
สอนวิชาคณิตศาสตร์
2. นางสาวอนัญญา คงธนเกษมกุล
สอนวิชาภาษาจีน
3. Miss. Zhou Lina
สอนวิชาภาษาจีน
4. Ms. Klara Kenzhaliyeva
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
5. Miss. Namutebi Minakish Mavreen
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
6. Mr. David Brown
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
7. Mr. Alan Dominic Haldenby
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
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กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมีครู
ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ 4 ท่าน คือ รองผู้อานวยการปุญญิสา พันธุ์ภักดี ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อานวยการ ชานาญ
การพิเศษ คุณครูปรารถนา เกิดโชค คุณครูเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร และ ครูพุทธชาติ เกตุหิรัญ ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น
ครูชานาญการพิเศษ

2. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
งานบุคลากรได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับทุนการศึกษา และทุนในการทาวิจัยเพื่อนาความรูค้ วามสามารถที่
ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เมื่อวันที่ 12-13
กรกฎาคม 2555 นางภิญญดา อยู่สาราญ ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในงานโครงการมหกรรมการวิจัยระดับชาติ โดยการส่ง
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และนางพรสวรรค์ ผลวงษ์ ได้
ส่งวิจัยสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านรายวิชาทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 สาหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
3. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
งานบุคลากรได้จัด ทาโครงการเพื่อส่งเสริมให้ ครู ได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะในสาขาวิชาชีพที่ตนสอนในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ และนามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ในวันที่ 9 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555 ซึ่งวิทยาลัย ฯ
ได้ส่ง คุณครู ยุวพา สารพัฒน์ หัวหน้าแผนก วิชาการขายและการตลาดเข้าฝึกประสบการการณ์ที่บริษัท บิ๊กซี จากัด
(มหาชน) สาขาพระราม 2 และ ครู จิตราภรณ์ เถรวัตร ครูผู้สอนแผนก วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าฝึก
ประสบการณ์ที่บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
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4. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพและวิชาการ เพื่อนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยคุณครูจันทรา ส่งศรี ศึกษาจบหลักสูตรศึกษาศาสตร ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

5. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ ใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มี ครู เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด
จานวน 74 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมภายในวิทยาลัยฯ โดยกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษได้ จัดอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (Developing English Communication Skills Program for Teachers and Officers of Suphanburi
Vocational College) ให้แก่คุณครู โดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 24 กันยายน 2555 เวลา
16.00-17.00 น. ณ ห้องพวงชมพู เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษได้ เน้นพืน้ ฐานการพูดสื่อสารใน
ชีวติ ประจาวันและอาชีพ เช่น การกล่าวทักทาย การแนะนาตนเอง

6. อบรมครูผู้สอน “การสร้างสื่อการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์”
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนเพื่อนามาช่วยให้การเรียนการสอนมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีการสอนที่ประยุกต์เอาคุณสมบัตขิ อง
คอมพิวเตอร์กับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการจัดเตรียมเนื้อหาอย่างเป็นระบบการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
และมีการเสริมแรงการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิธีการทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดที ี่สุด โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
งานบุคลากรได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ จัดสวัสดิการต่างๆ ให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ จัดงานเลีย้ งส่งแก่บุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายมา

2. พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”
งานบุคลากรได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
 วันที่ 12-18 ธันวาคม 2554 ผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและ
สัมมนาสื่อการสอนภาษาจีนสาหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและผู้อานวยการโรงเรียน ครัง้ ที่ ๒ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีนของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยครูหัวตง นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2555 บุคลากรของวิทยาลัยฯ จานวน 65 คนได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว
 วันที่ 15-25 กันยายน 2555 ครูพิมพ์ปวีร์ ศรีกิจการ เดินทางไปฝึกอบรมการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารและวิชาชีพที่ประเทศออสเตรเลีย
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 วันที่ 13-27 ตุลาคม 2555 ครูพรสวรรค์ ผลวงษ์ เดินทางไปฝึกอบรมการสอนภาษาจีนสาหรับครูไทยที่
ประเทศจีน

3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ได้ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2555 มี
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัตงิ านดีเด่น ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
ผู้บริหารวิทยาลัย
ผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย
ข้าราชการครู
ครูสุดารัตน์ ผิวรุ่งสุวรรณ
ครูดุสดิ า เฟื่องฟูลอย
ครูชาลี เกตุพรม
ครูสุเทพ สุทธิบุตร
ครูอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
ดร.จันทรา ส่งศรี
ครูมนต์ชัย อัมพวานนท์
ครูสุทธิ อัมรินทร์
ครูสุชาดา มีอาพัน
พนักงานราชการ
ครูอรอนงค์ จิระกุล
ครูพิเศษสอน ครู
อัจฉรา โพธิจินดา
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวลาไย ฉายศิริ
นายฉัตรชัย ลิม้ ไล้
นางสาวนิภาวดี มาลมพันธ์
นางสาววันวิสา เรือนทอง
นางสาวเพชรรัตน์ สภาภักดิ์
นางสาวคาสาว ศรีทาเลา
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
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กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนได้จัดอบรมวิชาชีระยะสั
พ ้น 108 อาชีพขึน้ ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2555
ให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งจัดอบรมหลักสูตร การย้อมผ้าบาติก และที่คล้อง
โทรศัพท์จากลูกปัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ในด้านวิชาชีพเป็น
การฝึกทักษะของตนให้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย

2. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนได้ดาเนินโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ( Fix it Center) ได้จัดพิธีเปิด
และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจระเข้ใหญ่ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555
เพื่อ ฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกระบบ และแนะนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอันเป็นการเสริมสร้างกระบวนการสร้าง
งานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้

3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัด อบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 6
กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนประทีปศึกษา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ เพื่อให้ความรู้ดา้ นวิชาชีพแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 3 อาชีพ คือ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม การทาขนมไทย
และการประดิษฐ์ของใช้จากผ้า เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมอบรมจานวน 90 คน
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4. การปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
เลือกฝึกอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และลดรายจ่ายของประชาชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ผู้ที่สนใจ ผลการดาเนินงานมีดังนี้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จัดฝึกอบรม ให้ความรู้และสาธิตวิชาการตกแต่งผ้าเช็ดมือ และการทาบัญชี
ครัวเรือนที่วัดศพเพลิง โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรม จานวน 30 คน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 จัดฝึกอบรมการนวดฝุาเท้า และการตัดสติ๊กเกอร์ ทีว่ ัดโคกยายเกตุ มีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 30 คน
วันที่ 23 สิงหาคม 2555ให้บริการวิชาชีพ การร้อยลูกปัดเป็นแหวนและตกแต่งที่มัดผม และการบิดลูกโปุงเป็น
รูปต่าง ๆ ทีว่ ัดเดิมบาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 30 คน
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กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามสาขาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนระบบเทียบโอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง มีผู้เรียนทั้งหมดจานวน 57 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน
16 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จานวน 41 คน ดังนี้
สาขาวิชา /
รุ่น 6 รุ่น 7 รุ่น 8 รุ่น 9 รุ่น 10 รุ่น 11 รุ่น 12 รุ่น 13 รวม
สาขางาน
ระดับ ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
1
4
8
16
รวม

0

3

0

1

4

8

0

0

16

ระดับ ปวส.
การบัญชี

-

-

-

-

-

1

-

-

1

การตลาด

1

-

-

-

-

3

-

-

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

-

5

24

7

36

รวม

1

0

0

0

0

9

24

7

41

รวมทั้งสิ้น

1

3

0

1

4

17

24

7

57

2. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน จานวน 79 เล่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัตติ ามรวมถึงการจัดการเรียนการสอน
การทางานระบบงานทะเบียน งานวัดผลเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเทียบโอนใช้เป็นคู่มือในการเรียนและปฏิบัตติ าม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 14 : สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 14 : สร้างแรงจูงในการศึกษาวิชาชีพ
1. แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้แนะแนวเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในด้านบุคลากรและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนที่มุ่งสูต่ ลาดแรงงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และการเรียนการสอนสายอาชีพ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 2,500 บาท และค่าวัสดุ 7,500 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

2. เปิดสาขางานออกแบบเสื้อผ้า
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้เปิดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผ้า แทนสาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์สามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามสาขาวิชาชีพ โดยในปีการศึกษา 2555 มีผู้เรียน
สาขางานออกแบบเสื้อผ้าจานวน 21 คน
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กล

ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ จัด ให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ออก ฝึกงาน ในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ขึน้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 255 4 เวลา ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล
ก่อนที่จะส่งออกฝึกงานในสถานประกอบการ และจัดการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระดับชั้น ปวส.1 คณะวิชาบริหารธุรกิจ
เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ปัญหา ตลอดจนชีแ้ นะแนวทาง ปรับปรุงการฝึกงานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ในวันศุกร์ที่ 16
ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท ซึ่งมีจานวนนักเรียน
นักศึกษา ออกฝึกงาน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
นักศึกษาระดับ ปวส. 1 จานวน 196 คน ออกฝึกงานใน 50 สถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนระดับปวช. 3 จานวน 435 คน ออกฝึกงานใน 128 สถานประกอบการ

2. ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ทาสัญญาฝึกอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จานวน
20 คน ที่ตอ้ งออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตรตามสถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการได้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันถึงกฎระเบียบและ
ข้อตกลงต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น จานวน 1,000 บาท โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทาสัญญา
จานวน 7 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท Hot pot จากัด สาขาสุพรรณบุรี
2. บริษัท Black canyon coffee จากัด สาขาสุพรรณบุรี
3. บริษัท Swensens จากัด สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี
4. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด เทสโกโลตัส
5. บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเทอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
6. บริษัท เท็กซัสสุกี้ (1994) จากัด
7. ห้างหุน้ ส่วนจากัดสิริน มาร์เก็ตติ้ง
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3. ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู้การฝึกทักษะของผู้เรียนโดยความร่วมมือของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการฝึกปฏิบัตจิ ริงในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ทัง้ นี้ไม่นับ
รวมการฝึกงานตามหลักสูตรและเพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะความสามารถในการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท
4. พิธีลงนามความร่วมมือ
งานความร่วมมือ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระหว่าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับสถานประกอบกา รขึน้ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-12.15 น. ณ
ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน 1,121 คน ใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท มีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนาม จานวน 16 แห่ง ดังนี้
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศูนย์ศลิ ปหัตกรรมบ้านธรรมกุล
3. ห้างหุน้ ส่วนยรรยง เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
4. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิมเทม จากัด
5. ร้านนุช
6. องค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้ใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น
8. สุพรรณมอเอตร์เซล
9. ร้านดาวใจ
10. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จากัด
11. โรงแรมคันทรีเลควิว โฮเต็ล
12. ร้าน Topserv computer
13. สานักงานสรรพสามิตสุพรรณบุรี
14. บริษัท กมลประกันภัย จากัด (มหาชน)
15. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
16. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
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5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
งานความร่วมมือจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา โดยเชิญบริษัท เอส
แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพด้านอาหารและโภชนาการในสถาน
ประกอบการ แก่นักเรียนชั้น ปวช.1 ธุรกิจอาหาร จานวน 40 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท

6. เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้จัดทาโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญคุณอัญพิชญ์ ดิษพรพุฒพิ งษ์ มา
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจับสม็อคบนลายผ้า ขึน้ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้นา
ความรู้ไปผสมผสานกับวิชาที่เรียนมี โดยมี นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
22 คน ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,400 บาท และค่าวัสดุ 4,600 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 7,000 บาท
7. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้ดาเนินโครงการภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพของนักเรียนแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ ณ กลุ่มขนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศรี ตาบลจระเข้ใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ในเรื่องขนมเครื่องทอง (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และถั่วอัด) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2555
มีนักเรียน แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการจานวน 110 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท และค่าวัสดุ
5,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 7,000 บาท

8. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม ขึน้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ได้เชิญนายธนเสฎธ ศิริพงษ์ไทย มา เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการบิดลูกโปร่งเพื่อใช้ในงานรื่นเริงให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช. 2 แผนกวิชาคหกรรมการผลิต จานวน 38 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย และ
นาความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรมต่อไป โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 7,000 บาท
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9. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดทาโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพขึน้ ในวันที่ 7 กรก ฎาคม 2555 ณ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย จังหวัด พระนครศรี อยุธยา โดยศึกษาเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น หมี่กรอบ งาดา
ผลไม้แช่อิ่ม โดยศึกษาขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การคานวณผลิตภัณฑ์ และการบันทึกบัญชีตลอดจนการเก็บ
รักษาสินค้า มีนักเรียน นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย จานวน 110 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท
ค่าใช้สอย 3,000 บาท และค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 7,000 บาท
10. พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น ในวันที่ 26 มกราคม
และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทเอไอเอ ไทยประกันชีวติ แอมเวย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันวินาศภัย และการประกันชีวติ รวมถึงการบริหาร งานธุรกิจขายตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขาย
และการตลาด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในหลักการทางด้านการตลาด การประกันภัย การ
โฆษณาได้มากขึ้น และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 72 คน ใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 7,000 บาท

11. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนแผนกวิชาการขายและการตลาด
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมนขึน้ ให้กับ นักเรียนด้อย
โอกาส โดยจัดเลีย้ งนักเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลและเด็กที่มาร่วมงานในวันเด็กปี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555
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12. เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น โดยเชิญ ดร. ทัศนีย์
พิศาลรัตนกุล และคุณพรทิพา ยุวบูรณ์ จากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
วิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายและแผนการสร้างอาชีพของนักศึกษาสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ จานวน 175 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างกว้างขวางจากผู้รูโดยตรง และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดใี ห้กับผู้เรียน และยังได้ประสบการณ์การตรง
จากสถานประกอบการ
13. พัฒนาผู้เรียนเยี่ยมชมสถานประกอบการและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการเลขานุการ นานักเรียน นักศึกษาจานวน 234 คน ศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอ้อมน้อย และบริษัท
เอสทีดี โปรดัคชั่น จากัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การผลิต การควบคุม การบริหารงานด้านเอกสาร ตลอดจนนาผลผลิตที่ได้ออกจาหน่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้าน
การเรียนมากขึน้

14. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ชัน้ ปวช.3 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
จานวน 35 คน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ วัดโบสก์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีการ
ทาบุญเลีย้ งพระ เลีย้ งอาหารกลางวันเด็ก ทากิจกรรมนันทนาการ และแจกของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน
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15. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาการออกแบบ ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ประสบการณ์ความรู้และ
ทักษะแก่นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 2 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้านต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยรับฟังการบรรยายเรื่อง “วัสดุและการออกแบบ” ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่บริษัท เอสซีจี
เอ็กซ์พเี รียนซ์ จากัด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน 30 คน

16. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ประสบการณ์ความรู้
และทักษะแก่นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 2 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้านต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยรับฟังการบรรยายเรื่อง วัสดุและการออกแบบ ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์
พีเรียนซ์ จากัด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน 30 คน
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
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กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. ผลิตสื่อช่วยสอนมารยาทและการสมาคม
คุณครูจนิ ดา
สิทธิแสงวัฒนา ได้จัดทาสื่อ Power point ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชามารยาทและ
การสมาคม สาหรับสอนนักเรียนชั้น ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 73 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยาก
เรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 3,500 บาท ค่าวัสดุ 500 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 4,000 บาท
2. ผลิตสื่อช่วยสอนรายวิชาออกแบบเสื้อ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้จัดทาสื่อ Power point ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ออกแบบเสื้อผ้าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ปวช. 2
ตัดเย็บเสื้อผ้า จานวน 8 คน เพื่อสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าใช้สอย 3,500 บาท ค่าวัสดุ 500 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 4,000 บาท
3. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทเครื่องคัดแยกสีลูกปัด (ต่อยอด)
แผนกวิชาคหกรรม ได้ จัดทา สิ่งประดิษฐ์ท่สี ามารถใช้งานได้จริง คือ เครื่องคัดแยกสีลูกปัด เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลา และลดปัญหาในการคัดแยกสีลูกปัดสาหรับงานร้อยลูกปัด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุจานวนทั้งสิ้น
30,000 บาท

4. จัดทาสื่อการสอนด้านวิชาชีพคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดทาสื่อการสอน “ชุดการห่อขนมทรงต่าง ๆ” เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้เกิดความ
อยากรู้ อยากเรียนและยังเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจมากขึน้ ให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมี
คุณสมบัตติ รงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้งบประมาณเป็ นค่าใช้สอย 10,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 15,000 บาท
5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการขายและการตลาดด้านวัสดุอุปกรณ์การสอน
แผนกวิชาการชายและการตลาด ได้ศึกษาความพึงพอของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด
ด้านวัสดุอุปกรณ์การสอน เพื่อสารวจความต้องการ ทัศนคติ ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา และหาวัสดุอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดี
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6. ศึกษาทัศนคติของนักเรียนแผนกวิชาการตลาดด้านสื่อการสอน
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ศึกษาทัศนคติของนักเรียน นัก ศึกษาแผนกวิชาการขายการตลาดด้านสื่อ
การสอนเพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแผนก
วิชาการขายและการตลาดสามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
7. จัดทาสื่อ CAI ผสม
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้จัดทาสื่อการสอนรายวิชากระบวนการขาย 2 ในรูปแบบของโปรแกรม
Power Point เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้ อยากเรียนและยังเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในรายวิชา
กระบวนการขาย 2 มากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท
8. สิ่งประดิษฐ์เครื่องทาลายเอกสาร (ต่อยอด) แบบ Two – in – one
แผนกวิชาการเลขานุการได้ประดิษฐ์เครื่องทาลายเอกสาร (ต่อยอด) แบบ Two-in-one ขึน้ เพื่อส่งเสริมการนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่มาใช้ เป็นการสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาในด้านการทาลายเอกสารแล้วสามารถเป็นช่องทางในการต่อเติมใหม่ให้สามารถใช้ดาเนินการในรูปแบบอื่น
ได้ การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาควบคู่ไปด้วยโดยนากระดาษที่บดหรือทาลาย
แล้วมาผสมกับน้าและสีธรรมชาติก่อให้เกิดเป็นกระดาษสาขึน้ มาโดยสามารถนาไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ตกแต่งวัสดุ
อุปกรณ์สานักงานได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท

9. พัฒนาบทเรียนช่วยสอนในรายวิชา
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนของรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
นามาใช้กับผู้เรียนเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดทานวัตกรรมสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ดาเนินการสร้างนวัตกรรมประเภทสื่อการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนให้มคี วามหลากหลายด้านการรับรู้สามารถทบทวนและ
ศึกษาบทเรียนย้อนหลังได้ด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจและเป็นการพัฒนาระบบการสอนให้มคี วามทันสมัยทั้งยังเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมไปสูช่ ุมชนในระดับชาติอีกช่องทางหนึ่ง
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กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดทาโครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยการติดตามผล
การดาเนินงานการศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เป็นการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความรู้สกึ นึกคิดของผู้บริการอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้
ตรงเป้าหมายหรือตรงตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยาซึ่งนับเป็นหัวใจสาคัญของการ
ให้บริการงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ได้
ข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
2. ประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามคาสั่งวิทยาลัยฯ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามคาสั่งของวิทยาลัย จานวน
ทั้งหมด 66 กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัยในครั้งต่อไป
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานของผู้เรียนและครู
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่โครงงานวิชาชีพจัดในรูปแบบนิทรรศการจานวน 290
โครงการ สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดระดับ อศจ. 4 ชิ้นงาน ระดับภาค 4 ชิ้นงาน และเผยแพร่บทคัดย่อวิจัยทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัยจานวน 7 เรื่อง การเผยแพร่จะทาให้เกิดการประจักษ์ในผลการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา และยังสามารถเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้เป็นอย่างดี
4. ติดตามผลการพัฒนาด้านงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ติ ดตามผลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเครือข่ายของวิทยาลัยฯ
และการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานวิจัยดังกล่าว ดังนี้
4.1 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554
4.2 การบริหารงานฝ่ายวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
4.3 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4.4 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องไล่ความชืน้ ในเนื้อสัตว์ กรณีศกึ ษาปลาเค็ม
4.6 ความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดสาขางานออกแบบเสื้อผ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. จัดทาแผนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษาคือ กิจกรรมเด่น เน้นทักษะ
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมวิชาชีพของผู้เรียนให้มสี มรรถนะ และทักษะปฏิบัตใิ นวิชาชีพ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน อาทิ
นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง และนางสาวปรีญา โพธิ์เพ็ชร นักศึกษาปวส.1 อาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การประกวดทาอาหารที่มีประโยชน์สาหรับ
พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมาสมุนไพร” ในโครงการ “นวัตกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณรอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในวโรกาสจะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555” โดยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง จัดประกวดในวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กุรงเทพฯ โดยมีคุณครูสุภาพร รัตนโชติช่วง เป็นผู้ควบคุมดูแล

นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง และนางสาวสุพัฒน์ตรา สุทินธนาไพศาล ปวส.2 อาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
เกษตรแฟร์” ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสาหรับผู้ประสบภัย “ข้าวสวย มัสยา คู่ใจ
น้าพริกล่องวารี” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าพัฒนาและผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคุณครูสุภาพร รัตนโชติช่วง เป็นผู้ควบคุมดูแล

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ในงาน “ฝ้ายทอ
ใจ ครัง้ ที่ ๕” ภายใต้แนวคิด Thai Cotton : A Fine Gift From Thailand (ฝ้ายไทยทอมือ..มอบคุณค่าเหนือจินตนาการ)
วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
คระครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผลงานยอดเยี่ยม ได้แก่
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นางสาวศรารัตน์ วีระเทศ ปวช. 2 การออกแบบ นางสาวอุทัยวรรณ ภูฆัง ปวช. 3 ตัดเย็บเสื้อผ้า รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวสุกัญญา พูก่ ัน ปวช.1 ออกแบบ เสื้อ ผ้า นางสาวธนาภรณ์ ศิริมาลัย ปวช. 2 การออกแบบ นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี ปวช.3 ตัดเย็บเสื้อผ้า และนางสาวอสมา เกิดอ่า ปวช. 1 การออกแบบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ประจาปี
การศึกษา 2554 โดยเข้ารับการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และได้เป็นตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไปคัดเลือกในระดับภาค ในวันที่ 10 มกราคม 2555

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยมีแนวคิดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา อาทิ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู การขับขี่ปลอดภัยมีวนิ ัยจราจร ปลูก
ต้นไม้ บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ต่อต้านยาเสพติด บริจาคโลหิต เป็นต้น
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3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ การทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และยังช่วยพัฒนาให้
นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ
นางสาวณัฐธิดา มณีอนิ ทร์ นักเรียนชั้น ปวช.3/2 การบัญชี ได้รับรางวัล “เยาวชน ดีเด่น ด้านศาสนาและ
จริยธรรม” งานสัปดาห์สง่ เสริมศาสนาและ จริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 จากพลตารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดขึน้ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
นางสาวณัฐธิดา มณีอนิ ทร์ นักเรียนชั้น ปวช.3/2 การบัญชี ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับประเทศ ” โดยธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อานวยการธนาคาร
ออมสิน วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน (สานักงานใหญ่)
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กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน ได้จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับประกาศนียบัตร โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 387 คน และผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จานวน 189 คน ได้รับเกียรติจากคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นผู้มอบ
ประกาศนียบัตร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้นจานวน 5,000 บาท

2. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
เพื่อ เป็นการเผยแพร่ขา่ วสารให้ นักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอก ได้ทราบถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2555 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 144,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

Annual Report 2012  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-106-

กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการของงานต่างๆ ในทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

954,000

1 งานบริหารงานทั่วไป

ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

56,000

1

20,000

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1.1 งานสารบรรณ

35,000

2 งานครูที่ปรึกษา

5,000

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000

3 งานปกครอง

10,000

4

12,000

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

684,000

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 งานบุคลากร

20,000

5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

4,000

3 งานการเงิน

25,000

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000

4 งานการบัญชี

20,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ

1

6 งานอาคารสถานที่

50,000
20,000

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

60,000
20,000

ฝ่ายวิชาการ

120,000

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

35,000

2 งานวัดผลและประเมินผล

30,000

งานวางแผนและงบประมาณ

106,000
20,000

2 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

15,000

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

6,000
30,000
30,000
5,000

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

35,000

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

5000

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

15000

5 งานสื่อการเรียนการสอน

-
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กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งานวางแผนและงบประมาณได้จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ขึน้ เพื่อเป็นการ จัดสรร งบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางาน ในแผนกวิชาและงานต่างๆ โดยมี
โครงการพัฒนาการปฏิบัตงิ านทั้งหมดจานวน 168 โครงการ

2. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จานวน 168 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดาเนินงานตลอดจนการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ าร และสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณต่อไป
3. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2555 - 2557
งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 ขึน้ โดยการ
รวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยทุก ๆ ด้านมาวิเคราะห์และประมวลผลออกมาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้สคู่ วามสาเร็จตามเป้าหมาย ผลที่ได้ก็คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์รวม 11
ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ และโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ มาพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

4. จัดทาแผนและกลไกบริหารความเสี่ยง
งานปกครอง ได้จัดประชุมบุคลกรงานปกครองเพื่อจัดทาแผนและกลไกบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาเพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที
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5. ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัย ฯ ได้ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555
เวลา 10.00 น. ณ ห้องสร้อยอินทนิล เพื่อให้ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการกาหนดแผนปฏิบัตงิ าน โดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดาเนินงานของสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกลักษณ์วิทยาลัย อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีก ๓ ปีข้างหน้า และแผนปฏิบัตกิ ารสถานศึกษา ๑ ปี ซึ่งเป็นการ
สร้างความมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพให้เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
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กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. พัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ RMS
2. พัฒนาบุคลากรกับระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office)
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบ RMS 2007 E-office และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้กระดาษ โดยมี คุณครู
พุทธชาติ เกตุหิรัญ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และนายจักรวาล ปานนิยม เจ้าหน้าที่งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
เป็น วิทยากรดาเนินการฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัตกิ าร Internet โดยแบ่งกลุม่ ครูผู้เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเช้า และกลุ่มบ่าย ใช้เวลาในการฝึกอบรม กลุ่มละ 3 ชั่วโมง มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจานวน 57 คน

4. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้จัดอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หอ้ งปฏิบัตกิ าร
Internet ในวันที่
14 สิ งหาคม 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อให้เกิดประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล
ความรู้และสื่อการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 57 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น
8,000 บาท

5. การซ่อมบารุงระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ ดาเนินการ ซ่อมบารุงระบบเครือข่ายโดยการเดินสาย UTP CAT-5 เพื่อให้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และยังเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาคู่มอื ประกันคุณภาพ จัดทาเอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา/วิทยาลัย/ครู และสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ผ่านมาปี 2552 2553
และ 2554 สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท และครุภัณฑ์ 25,000 บาทเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
2. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจาปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามวงจร PDCA ของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก (5.00)

3. จัดอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดประชุมครู วันที่
8 และ 23 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม
สร้อยอินทนิลเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดภายนอกรอบสาม โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ให้
เข้ามาช่วยกาหนดการวางแผน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้ นระบบประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจะช่วยทาให้เกิดความครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA

4. จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยตามระบบ PDCA
ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ เพื่อ สรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 และเผยแพร่ SAR
ของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 บาท
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5. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาโครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของครู เพื่อให้
ครูจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของ ตนเองและยังใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานพัฒนาการคุณภาพในแผนกวิชา ซึ่ง
คุณครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอการจัดทาโครงการ/กิจกรรมใดๆ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชา เพื่อนาเสนอผลงานการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ความรับผิดชอบมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,300 บาท
6. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทา โครงการจัดทา รายงานการประเมินตนเองของ แผนก
วิชา เพื่อเป็นการจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของแผนกวิชา และนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
แผนกวิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
7. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทา โครงการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม เพื่อ เป็น
ระบบของการประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ และทาให้
ทราบจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา โดยเข้ารับการประเมินในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555

8. จัดทาแผนกากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทา จัดทาแผนกากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้ การดาเนินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครบตามวงจร PDCA ให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน เป็นการตรวจสอบการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการปฏิบัตงิ านประจาปี ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่วางไว้ ทัง้ หมด จานวน 168 โครงการ มีผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละความสาเร็จ 99.55 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

รวม

โครงการ
ทั้งหมด
17
4
6
1
11
29
21
4
4
6
3
4
2
2
16
10
4
3
2
1
5
5
8
168

โครงการที่ทา
สาเร็จ
17
4
6
1
11
26
21
4
4
6
3
4
2
2
16
10
4
3
2
1
5
5
8
165

โครงการที่
ไม่ได้ทา**
3
3

ร้อยละ
ความสาเร็จ
100
100
100
100
100
89.66
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.55

**หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ทา เนื่องมาจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ รายละเอียดปรากฏในหน้า 66 โครงการที่ 13
และหน้า 70 โครงการที่ 28-29
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