วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี Suphanburi vocational college

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เลขที่ 279 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 0-3551-1355
โทรสาร 0-3552-4022 Website www.spvc.ac.th

เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วธิ ีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พนื้ ฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึน้ ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความ
ไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึน้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 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

คานา
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบ
การศึกษาของประเทศเป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งส่วน
ราชการในส่วนกลางและสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่ อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ นาแนวทางดังกล่าวมา ใช้ในการบริหารจัดการทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านแผนงาน ด้านการเงิน และงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนด้านการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของ
รัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามแนวทาง
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา
ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีภายใต้การบริหารงา นของ นางสาว
ฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ 4 ท่าน ได้แก่
นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย นายจาลอง กาละพงศ์ นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี และนายภานุพันธ์ พันธนิตย์ ซึ่งได้
ร่วมกันขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีให้ดาเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้ได้ผล
นานัปการดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปี
เล่มนี้ต่อสาธารณชน จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ .ศ.
2556 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป
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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. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
หนผ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
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หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

















งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
งานความรวมมือ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

























งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานวิทยบริการและหองสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขายและการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-3-

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
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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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 งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
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. 25251ได้รับการยกฐานะเป็น “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
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างห้อง
ประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร
จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจาหน่ายสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้าง
หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา

เกียรติและความภาคภูมิใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน

นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและ

มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2552
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.93
รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2552
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัล The Best Practice โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับภาคกลาง
จากสานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงประจาปี 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “ VERY GOOD”
รางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี 11th AMASING
FOOD & BEST PRODUCT OF SUPHANBURI ระหว่างวันที่ 12-18 ก.พ. 53
- รางวัลเหรียญทอง แบบอย่างสถานศึกษา 3D จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดดอกไม้ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลโครงการสื่อสานฝัน บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด
ระดับภาค จากสานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
บุคลากรดีเด่น
- ครูดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสุภัทรา
สัจจา
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
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นางบุญสม
สาเนียงแจ่ม
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวนิโลบล
บุญชู
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางดุสดิ า
เฟือ่ งฟูลอย
นางสาวรุ่งฤดี
ศรีคา
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายศักดิ์ชัย
อินจู
- ครูดีเด่นสาขางานบริการอาชีพ จากสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ภาค 3330 โรตารี่สากลและ
รางวัลที่ปรึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาด้านคุณธรรม 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
รางวัลระดับเหรียญทองแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามนโยบายสถานศึกษา 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
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดกระทง ประเภทสวยงามของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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บุคลากรดีเด่น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความ
ทันสมัยในสาขาคหกรรมศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
- ผู้บริหารดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชัยรัตน์
เฟือ่ งฟูลอย
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นายสมจิตต์
ศรีสมพันธุ์
- ครูปฏิบัตหิ น้าที่สอนดีเด่น ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางภิญญดา
อยู่สาราญ
นางกานต์สิรี
อูอ่ รุณ
นางสาวสุเนตตรา นาคสมบูรณ์
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นางสาวเพ็ญพร
ใจเย็น
- ครูผู้มคี วามขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสุภาพร
รัตนโชติช่วง
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
ณัฐอภิพมิ พ์
นางสาวชิรญา
พรมทอง
- ครูวิชาสามัญในดวงใจศิษย์ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
- ครูวิชาชีพในดวงใจศิษย์ ในโอกาสวันครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรพงษ์
กิตติวิริยะ
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวช.
นางสาวปวีณา
ไทยศรี
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวส.
นางสาวชนิกา
ตูแ้ ก้ว
- โล่เกียรติคุณลูกที่มคี วามกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี 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 การแข่งขันทักษะเครื่องแขวนดอกไม้สด
ประเภทพวงกลาง ระดับ ปวส.
นายนริศ
นาคชลธี
นางสาวพลอยพิชชา ช้างมูล
นางสาวสุวรรณา นามจาปา
นางสาวสุวภิ า
เลีย้ วสุขแสง
นายนวพร
ปราบสุข
นายกฤษฎา
คาดี

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-11-

ปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2554
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทาอาหารที่มีประโยชน์สาหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าว
เพื่อสุขภาพ “ปลาหมาสมุนไพร”
- นักเรียนและคณะครูแผนกวิชาคหกรรม ได้รับการคัดเลือกจากสานักพระราชวังในการจัดทา
ดอกไม้เนื่องในงานพระราชพิธีพรราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอเจ้าฟูา
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐานองค์การดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
บุคลากรดีเด่น
รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์
เฟือ่ งฟูลอย
นายจาลอง
กาละพงศ์
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
นางพรสวรรค์
สระบัว
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
นายกิตติศักดิ์
หงวนตัด
Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-12-

-

-

- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทาอาหารที่มีประโยชน์สาหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมาสมุนไพร”
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นาวสาวปรีญา
โพธิ์เพ็ชร
- นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- 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
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง “เครื่องชิลส์ กรีน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์
อินทุมาร
นายกิตติภรณ์
นิลเขตร
นายฉัตรชัย
เวสะนุวรรธนะ
- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะรักการอ่าน
นางสาวมติมนต์
ศรีอ่าดี
- 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
นางสาวสุนษิ า
มะโน
นางสาวสุกัญญา
จันทร์ภักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ
นางสาวอัญชลี
นุรักษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
นางสาวชนนัส
คาพุฒ
นางสาวสุนารี
คาตัน
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ
นางสาวประภัสสร สุขเถื่อน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเพลงสากลหญิง
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.03
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ “ข้าวสวยมัสยา คู่ใจน้าพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ สาหรับผู้ประสบภัย
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและ
ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 13
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลการส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา การประกวดออกแบบของที่ระลึก จากผลิตภัณฑ์ผ้าฝูาย
ศิลปาชีพ “ฝูายทอใจ ครัง้ ที่ 5” จากศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลครูสอนดี ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศษิ ย์ จากสานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นางสุดารัตน์
ผิวรุ่งสุวรรณ
นายโฆสิต
รัตนานุเคราะห์
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
นางวรรณา
ทองสุข
นางสาวสุภาพร
รัตนโชติช่วง
นางขนิษฐา
ภมรดล
นางศิริรัตน์
รัตนานุเคราะห์
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางบุญสม
สาเนียงแจ่ม
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นายสุเทพ
สุทธิบุตร
นางพิมพ์ปวีร์
ศรีกิจการ
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นางปรารถนา
เกิดโชค
นางสาวชิรญา
พรมทอง
นางภิญญดา
อยู่สาราญ
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
นางสาวพจนา
สลับลึก
นางสาวอัญชรีย์
สรวงท่าไม้
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายสุทธิ
อัมรินทร์
นางณัฐญา
อัมรินทร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
นางสาวพจนา
จันทร์คา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส.
นางสาววิไลลักษณ์ สุมติ รเดช
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ “ข้าวสวยมัสยา คู่ใจน้าพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ สาหรับผู้ประสบภัย
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นางสาวสุพัฒน์ตรา สุทินธนาไพศาล
ยุวฑูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติ
นางสาวจิตใจงาม
จันทรโชติ
นางสาวศิรินาถ
สุทธิไกร
- เยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- นักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นาวสาวพจนา
จันทร์คา
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังงานมือแบบพกพา”
นางสาวสมหญิง
ฤกษ์โชคดี
นางสาวดวงกมล
สว่างอารมณ์
นางสาวพัชรินทร์
เรือนตือ้
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- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค “ตุก๊ ตาจากใยกล้วย”
นางสาวพิมพ์ลภัส ชั่งปลื้ม
นางสาวพิทยา
กสิกรรม
นางสาวทิพพวรรณ์ แก้วลอยฟูา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่อง Score Board Volleyball”
นางสาวกมลทิพย์
กล่าขามี
นางสาวประกายรุ้ง ภูฆัง
นางสาวเพชรรัตน์
อ่อนอินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค “น้ายาขัดพื้นจากน้าซาวข้าว”
นายกฤษณ์
พันธีร์
นางสาวปรัชญ์ดา
เศกสุวงศ์
นางสาวปรุงฉัตร
กาฬภักดี

-

ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ
- รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ “ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Smart Lab235”
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ดร. พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางภิญญดา
อยู่สาราญ
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
- รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดร. จันทรา
ส่งศรี
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- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางกันยา
รัตนพวงทอง
นายนนท์
เกตุพรหม
นายสัมพันธ์
หยกสุวรรณกุล
นางสาวฉัตรระวี
ศรีคา
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางสาวนิโลบล
บุญชู
นางสมใจ
บุญมี
นางสาวศรัณยา
เอมอินทร์
นางสาวสุชาดา
มีอาพัน
นายกิตพิ งศ์
โกวิทวณิชชา
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางราตรี
พรหมแท่น
นางกานต์สิรี
อูอ่ รุณ
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวนิภาพร
แจ่มเสียง
นางนิภา
สุทธิบุตร
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
นางสาวยอดขวัญ
กุลเกตุ
นางสาวสุมาวดี
จันทร์เพ็ญ
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายประภัส
ริว้ ไสว
- รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่าน
หลักสูตรระดับ ปวส. ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)”
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ในงานแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขากราฟฟิกดีไซน์ ในงานแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร
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-

-

-

- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “ทักษะวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บชุดลาลองวัยรุ่น 14-15 ปี”
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง “การประกวดร้องเพลงสากล” ในงานประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับชาติ
นายกฤษดา
ยอดเพชร
รางวัลชนะเลิศการประกวดของขวัญวันแม่ ในงานไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นายรักษิต
บุญนาค
นายชัยรัตน์
คาเกลา
นางสาวนิดาลักษณ์
คะโยธา
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
เรื่อง “สบู่กระเจี๊ยบเขียว”
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวสุพัตรา
ริปูหนอง
นางสาวปิยฉัตร
ผดุงภักดิ์
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
เรื่อง “ชาข้าวกล้องงอก”
นางสาวทิพย์พัสษา
นิ่มอนงค์
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กนิษฐ์
สุริดล
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค เรื่อง “ถังขยะพูดได้”
นางสาวอมรรัตน์
ปานจันทร์
นายไพรัช
จันทร์ไข่
นายมานพ
สาภักดี
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ข้อมูลสถานศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัย
ความรู้ดี

ความรู้ดี

มีวนิ ัย น้าใจนักกีฬา

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

ทักษะดี มีวนิ ัย

หมายถึง ความสามารถ หรือความชานาญในการปฏิบัตงิ านได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว
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 เน้นทักษะวิชาชีพ
หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนขึ้นอย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
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

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-21-

ข้อมูลบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

จ้านวน

ข้าราชการ

58

คน

1.1 ผู้บริหาร

5

คน

1.2 ครูผู้สอน

53

คน

2.

พนักงานราชการ

3

คน

3.

ครูพิเศษ

16

คน

รวม

77

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้างประจา

9

คน

3.

ลูกจ้างชั่วคราว

32

คน

รวม

42

คน

รวมบุคลากรทังหมด

119

คน

4.20%

ผู้บริหาร

26.89%

ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
7.56%

ครูพิเศษ

0.84%

44.54%
13.45%

2.52%

ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
จ้านวนคน
ต้าแหน่ง

ระดับต้าแหน่ง

ช ญ รวม

1. ผู้บริหาร

ครู ผช. คศ.1

คศ.2

ระดับการศึกษา

คศ.3

คศ.4

ช

ญ

ช ญ ช ญ ช ญ

เอก

โท

ตรี

3

2

5

-

-

-

1

3

2

-

-

-

5

-

รวมผู้บริหาร

3

2

5

0

0

0

1

2

2

0

0

0

5

0

2. ข้าราชการครูผู้สอน
แผแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

4

9

13

1

-

2

6

1

3

-

-

-

7

6

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-

5

5

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

5

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

-

4

4

-

-

-

3

-

1

-

-

-

1

3

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

-

5

5

-

-

-

2

-

3

-

-

-

-

5

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

แผนกวิชาการบัญชี

2

4

6

-

1

2

-

-

2

-

1

-

3

3

แผนกวิชาการเลขานุการ

1

3

4

-

-

1

1

-

2

-

-

-

2

2

แผนกวิชาการขายและการตลาด

-

5

5

-

-

-

3

-

2

-

-

-

1

4

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

4

6

-

-

2

3

-

1

-

-

-

3

3

แผนกวิชาการออกแบบ

2

1

3

-

-

2

1

-

-

-

-

-

1

2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

รวมข้าราชการครูผู้สอน

11 42 53

1

1

9 25 1

15 0

1

-

20

33

รวมผู้บริหารและข้าราชการครู

14 44 58

1

1

9 26 3 17 0

1

-

25

33

ต้าแหน่ง

ระดับการศึกษา

จ้านวนคน
ชาย

หญิง

รวม

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

-

1

1

1

-

-

4. พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู

1

2

3

3

-

-

รวม

1

3

4

4

-

-

3. ข้าราชการพลเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ 5
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากร (ต่อ)
จ้านวนคน

ต้าแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

2

3

5

-

-

5

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการบัญชี

-

3

3

-

-

3

สาขาวิชาการเลขานุการ

-

3

3

-

-

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

-

2

-

1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1

-

1

-

-

1

5

11

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)
จ้านวนคน
ต้าแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ป. โท

ป.
ตรี

ปวส.

ปวช.

ป.4-6

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

-

1

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

2

3

-

1

2

-

-

เจ้าหน้าที่บุคลากร

-

1

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

-

2

2

-

1

1

-

-

เจ้าหน้าที่ส่อื การเรียนการสอน

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

1

1

2

-

1

1

-

-

เจ้าหน้าที่ผลิตการค้า

-

1

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่วัดผล

1

2

3

1

1

1

-

-

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

-

1

1

-

1

-

-

-

เจ้าหน้าที่วจิ ัย

-

1

1

-

1

-

-

-

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
พนักงานขับรถ

-

1

1

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

2

นักการภารโรง
ยาม
รวมลูกจ้างชั่วคราว

2

3

5

-

-

-

-

5

1

2

1

-

-

-

-

1

10

22

32

1

10

13

0

8

ลูกจ้างชั่วคราว
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ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน
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. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
รวม
รวมทังสิน

ระดับ ปวช.

รวมทังสิน

ระดับ ปวส.

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม ปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

21
38
29
28
116

8
30
26
64

13
31
11
55

21
21
99
29
65
235

16
1
17

11
11

27
1
28

21
21
99
29
65
27
1
263

37

36

31

104

-

-

-

104

37

36

31

104

-

-

-

104

151
78
75
80
17
401

103
55
69
73
20
320

133
35
33
78
6
285

387
168
177
231
43
1,006

-

-

-

387
168
177
231
43
1,006

-

-

-

-

55
23
22
41
141

56
16
36
56
164

111
39
58
97
305

111
39
58
97
305

40
42
82
556

32
35
67
487

16
24
40
411

88
101
189
1,534

158

175

333

88
101
189
1,867
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน

ระดับ ปวช.

รวมทังสิน

ระดับ ปวส.

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม ปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

45
27
9
-

15
35
19
26
-

7
29
23
-

15
7
109
46
52
9
-

-

-

-

81

95

59

238

14
5
19

15
15

29
5
34

272

43
32

34

35

43
101

-

-

-

43
101

75

34

35

144

-

-

-

144

139
57
74
96
21

141
61
70
73
14

99
52
69
73
18

-

-

-

387

359

311

379
170
213
242
53
1,057

-

-

-

379
170
213
242
53
1,057

-

-

-

-

93
34
30
53

55
21
22
37

-

-

-

-

210

135

148
55
52
90
345

148
55
52
90
345

34
41

31
35

87
31

-

-

53

75

66

76
194

-

87
31

1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
รวม

22
31
-

-

-

-

194

รวมทังสิน

596

563

471

1,630

229

150

379

2,009

ประเภทวิชาคหกรรม
1 สาขาวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานออกแบบเสือ้ ผ้า
1.2 สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผ้า
1.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ
1.4 สาขางานธุรกิจอาหาร
1.5 สาขางานคหกรรมการผลิต
1.6 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

2 สาขาวิชาการประกอบอาหาร
3 สาขาวิชาการตัดเย็บเสือ้ ผ้าสตรีชั้นสูง
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรม
2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
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15
7
109
46
52
9
29
5

76

-27-

จ้านวนนักเรียน นักศึกษานอกระบบ

หลักสูตรวิชาชีพ/เสริมวิชาชีพ
1 ระยะสัน

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

46

สาขาวิชาคหกรรม

30

รวม
2 แกนมัธยม

76

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

30

สาขาวิชาคหกรรม

35

สาขาวิชาศิลปกรรม

43

รวม
3 108 อาชีพ

จ้านวน

108

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

63

สาขาวิชาคหกรรม

66

สาขาวิชาศิลปกรรม

16

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

60

รวม

205

4 ร่วมกับหน่วยงานอื่น สาขาวิชาคหกรรม

75

สาขาวิชาการขาย

31

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

36

สาขาวิชาเลขานุการ

47

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

16

สาขาวิชาศิลปกรรม

10

รวม

215

รวมทังหมด

604
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จ้านวนนักเรียน นักศึกษานอกระบบ
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
สาขาวิชา /
สาขางาน
ระดับ ปวช.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รุ่น 6

รุ่น 7

รุ่น 8

รุ่น 9

รุ่น 10 รุ่น 11 รุ่น 12 รุ่น 13

-

-

-

-

-

-

-

-

0

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ระดับ ปวส.
การบัญชี

-

-

-

-

-

-

-

-

0

การตลาด

-

-

-

-

-

-

-

-

0

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

6

6

รวม

0

0

0

0

0

0

0

6

6

รวมทังสิน

0

0

0

0

0

0

0

6

6
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ส่วนที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ







สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก /วัสดุการศึกษา
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์
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สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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

- 34,475,493.83
- 28,371,367.81
- 3,594,295.05
- 1,934,700.00
575,130.97
2,729,800.00 3,992,510.00
649,110.00 2,385,050.15
93,645.00
407,434.20
1,987,045.00
370,546.93
829,478.72
802,890.00
802,890.00

131,960.00
17,800.00
26,850.00
87,310.00
-

เงินรายได้

3,464,534.00
3,464,534.00
4,827,656.00
912,195.00
402,475.00
2,388,811.20
1,124,174.80
-

รวม

1,238,506.00 39,178,533.83
- 28,371,367.81
- 3,594,295.05
- 1,934,700.00
575,130.97
1,238,506.00 4,703,040.00
4,490,167.51 16,172,093.51
969,003.00
4,933,158.15
1,194,197.91
2,124,602.11
1,728,295.22 6,562,008.35
598,671.38 2,552,324.90
1,772,253.30 2,575,143.30
1,772,253.30 2,575,143.30

ร้อยละ
58.96
42.70
5.41
2.91
0.87
7.08
24.34
7.42
3.20
9.88
3.84
3.88
3.88
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สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (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.
159,999.98
2,889,799.98

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน
7,177,074.21
67,500.00
78,000.00
85,000.00
96,199.11
3,204,960.10
701,040.00
1,422,000.00
1,522,375.00
340,000.00
835,499.90
6,121.11
39,610,893.83
967,459.90 15,475,385.32

เงินรายได้
7,500,926.81

รวม
7,177,074.21
67,500.00
78,000.00
85,000.00
96,199.11
3,204,960.10
701,040.00
1,422,000.00
1,522,375.00
1,341,620.99
66,444,465.84

ร้อยละ
10.80
0.10
0.12
0.13
0.14
4.82
1.06
2.14
2.29
2.02
100

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 8,755,033.99 บาท ณ 30 กันยายน 2556
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กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปงบประมาณแยกตามผลผลิต
4%

11%

ผลผลิต ปวช.
24%

ปวช.
ปวส.

23%

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

3%

ระยะสั้น

ค่าวัสดุ

อุดหนุน
60%

2%

5%
9%

6%

1%

2%

1% 2%

ผลผลิต ปวส.

73%

เงินรายได้

เงินเดือน

ผลผลิต ระยะสั้น.

เงินประจาตาแหน่ง

2% 9%

ค่าจ้างประจา

ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ

ค่าวัสดุ

ค่าตอบแทน

74%

งบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

89%

ค่าสาธารณูปโภค

เงินรายได้

เงินอุดหนุน
13%

42%

29%

13%

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

ค่าจ้างชั่วคราว

6%

ค่าตอบแทน
25%

13%

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
5%

ค่าสาธารณูปโภค
11%

ค่าใช้สอย

10%
33%

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 เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
3 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
5 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
6 คุณธรรมนาความรู้
7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
8 ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
9 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
10 อาชีวสร้างชาติ
11 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
12 ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบพบงาน
13 ลดปัญหาการออกกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
14 ความร่วมมือผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
ในสาขาการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปิโตรเคมี อัญมณี
บริหารจัดการขนส่งและ
พาณิชยนาวี และอาหาร
15 เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา
รวมทั้งปีงบประมาณ

รวมงบประมาณ
15,142,565.10
8,292,190.00
3,204,960.10
701,040.00
1,422,000.00
1,522,375.00
67,500.00
96,199.11
78,000.00
20,000.00
85,000.00
39,999.98
333,936.90
428,360.00
38,560.00
159,999.98
10,000.00
330,000.00
391,200.00

61,200.00
17,282,521.07
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา
ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สามัญสัมพันธ์

158,350.00

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

126,100.00

3

อาหารและโภชนาการ

374,400.00

4

คหกรรม

182,000.00

5

การบัญชี

171,160.00

6

การขายและการตลาด

94,600.00

7

การเลขานุการ

158,340.00

8

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

117,260.00

9

การออกแบบ

147,730.00

10

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

128,100.00

11

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

83,600.00

รวม

1,741,640.00

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์กราฟิค
4.80%
การออกแบบ 7.36%
8.48%

สามัญสัมพันธ์
9.09%

ผ้าและเครื่องแต่งกาย
7.24%

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
6.73%
อาหารและโภชนาการ
21.50%

การเลขานุการ
9.09%
การขายและการตลาด
5.43%
การบัญชี
9.83%

คหกรรม
10.45%
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

673,230.03

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

งาน

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

จานวนเงิน
30,000.00
0

1.1 งานสารบรรณ

35,000.00

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000.00

3 งานปกครอง

13,000.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

411,630.30

4

12,000.00

2 งานบุคลากร

20,000.00

5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

0

3 งานการเงิน

25,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

0

4 งานการบัญชี

20,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

111,000.00

5 งานพัสดุ

1

งานวางแผนและงบประมาณ

20,000.00

6 งานอาคารสถานที่

50,000.00
20,000.00

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

15,000.00

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

51,600.00
20,000.00

ฝ่ายวิชาการ

154,991.00

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

40,000.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

39,991.00

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

35,000.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

10,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

15,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

15,000.00

5,000.00

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

7,000.00
34,000.00
30,000.00
5,000.00

11.45%
3.10%
15.99%

69.46%
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี -36-

สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รายการ

ไฟฟ้า

น้าประปา

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เดือน
ต. ค. 55
พ. ย. 55
ธ. ค. 55
ม. ค. 56
ก. พ. 56
มี. ค. 56
เม. ย. 56
พ. ค. 56
มิ. ย. 56
ก. ค. 56
ส. ค. 56
ก. ย. 56
รวมทั้งสิ้น

91,456.24
123,564.89
189,640.23
193,673.45
132,456.22
71,062.19
77,236.24
107,754.66
106,836.73
118,424.66
194,599.53
195,828.02
1,602,533.06

23,546.54
22,075.65
24,658.11
28,954.39
23,654.57
12,254.24
11,254.07
26,574.21
24,165.47
27,443.69
29,891.63
24,581.91
279,054.48

2,401.00
2,836.00
1,987.00
1,546.00
2,003.00
1,245.00
1,958.00
2,056.00
1,998.00
2,733.00
2,478.00
2,991.00
26,232.00

2,301.24
642.00
2,654.36
1,132.20
3,654.57
2,354.41
2,101.20
3,687.80
2,405.63
2,912.13
2,990.37
2,156.45
28,992.36

ไปรษณีย์ โทรศัพท์
1.32% 1.46%
น้าประปา
14.05%

บริ การอินเตอร์เน็ต
4.48%

บริการ
อินเตอร์เน็ต
2,315.25
1,408.13
1,569.00
2,054.36
3,135.36
1,954.58
2,326.20
3,122.20
4,704.36
1,568.12
3,136.24
3,136.24
30,430.04

เช่า
สัญญาณ

รวม

1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
1,568.12
18,817.44

123,588.39
152,094.79
222,076.82
228,928.52
166,471.84
90,438.54
96,443.83
144,762.99
141,678.31
154,649.72
234,663.89
230,261.74
1,986,059.38

เช่าสัญญาณ UBC
0.95%

ไฟฟ้า
80.69%
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ที่

รายการ

ฝ่ายวิชาการ
1 Case พร้อมอุปกรณ์
2 เครื่องปรับอากาศ
3 เครื่องบันทึกเสียง
4 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
5 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
6

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
7 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 แบบกลางแจ้ง

จานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

13 พัดลมเพดาน
14 พัดลมโคจร
15 สว่านเจาะกระแทก
16 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
17 รถโดยสารขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
18 คอมเพรสเซอร์แอร์พร้อมอุปกรณ์

15,000
30,000
4,290
20,000
3,500
4,800

รวม
77,590
15,000
30,000
4,290
20,000
3,500
4,800

หมายเหตุ
งานทวิภาคี ฯ
งานทวิภาคี ฯ
งานทวิภาคี ฯ
ห้องวิชาการ
งานหลักสูตร ฯ
แผนกสามัญ ฯ

1,577,640
1 ชุด

8,000

8,000 งานอาคาร ฯ
8,000 งานอาคาร ฯ

25,000

25,000 งานอาคาร ฯ

8,700

8,700 งานอาคาร ฯ

5 ตัว

2,800

14,000 งานอาคาร ฯ

3 ตัว

2,500

7,500 งานอาคาร ฯ

5 ตัว
10 ตัว
1 เครื่อง

2,500
2,800
2,400

7,500 งานอาคาร ฯ
28,000 งานอาคาร ฯ
2,400 งานอาคาร ฯ

1 เครื่อง

20,000

20,000 งานอาคาร ฯ

8 พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินนี าถ แบบกลางแจ้ง 1 ชุด
9 เครื่องปรับอากาศ
1 เครื่อง
10 ปั๊มน้าแบบแรงเหวี่ยง
1 ตัว
11 พัดลมติดผนัง
12 พัดลมตัง้ พื้น

หน่วยละ

1 คัน

8,000

1,232,400 1,232,400 งานพัสดุ

1 เครื่อง

52,850

52,850 งานพัสดุ

2 ตัว

1,200

2,400 งานพัสดุ

1 เครื่อง

3,400

3,400 งานพัสดุ

21 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
22 เครื่องสารองไฟ

1 เครื่อง

5,000

5,000 งานทะเบียน

1 เครื่อง

2,300

2,300 งานทะเบียน

23 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
24 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

5,000

5,000 งานประชาสัมพันธ์

1 เครื่อง

5,000

5,000 งานสารบรรณ

25 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี

1 เครื่อง

12,500

12,500 งานห้องสมุด

19 เก้าอี้สานักงาน
20 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
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สรุปรายการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ (ต่ อ)
ที่

รายการ

26 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
27 แฟลตหัวกล้อง
28 เลนส์
29 เครื่องปรับอากาศ
30 โต๊ะไม้สัก
31 ทีวีจอแบน LG
32 ทีวีจอแบน Toshiba
33 เครื่องทาน้าอุน่

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

1 เครื่อง

20,000

20,000 งานห้องสมุด

1 ตัว

12,000

12,000 งานสื่อการฯ

1 อัน

15,600

15,600 งานสื่อการ ฯ

1 เครื่อง

15,900

15,900 บ้านพักครู

1 ตัว

15,000

15,000 รองฝ่าย ฯ

1 เครื่อง

8,990

8,990 รองฝ่าย ฯ

1 เครื่อง

9,800

9,800 รองฝ่าย ฯ

1 เครื่อง

4,500

4,500 บ้านพักครู

34 พัดลมแบบยืนพืน้
35 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1 ตัว

2,500

2,500 รองฝ่าย ฯ

1 เครื่อง

20,000

20,000 รองฝ่าย ฯ

36 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

3,400

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3,400 งานการบัญชี
106,380

37 เครื่องปรับอากาศ

1 เครื่อง

38,000

38,000 งานสวัสดิการ ฯ

38 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

19,900

19,900 งานสวัสดิการ ฯ

39 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์

1 เครื่อง

6,490

6,490 งานกิจกรรม ฯ

40 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี

1 เครื่อง

16,990

16,990 งานกิจกรรม ฯ

41 เครื่องสารองไฟ

1 เครื่อง

2,700

2,700 งานปกครอง

42 เครื่องสารองไฟ

3 เครื่อง

2,500

7,500 งานปกครอง

43 วิทยุส่อื สาร T.C. com

4 เครื่อง

2,500

10,000 รองฝ่าย ฯ

44 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,800

4,800 งานแนะแนว ฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

34,790

45 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

5,000

46 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

20,000

47 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,990

48 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,800

รวมทั้งหมด

5,000 งานวางแผน ฯ
20,000 งานประกัน ฯ
4,990 งานประกัน
4,800 งานวิจัย ฯ
1,796,400
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย













โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจกรรมนักศึกษา และกิจการพิเศษ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาความคิด ผลิตสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ด้านอาหาร
โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา
 โครงการอาชีวสร้างชาติ
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โครงการตามนโยบาย
1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 255 5 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
30,000 บาท มีนั กศึกษาระดับ ปวส . ได้รับทุนๆ ละ 15,000 บาท จานวน 2 คน คือ นางสาวบัณฑิตา จันทน์เทศ
และนางสาวนาฎอนงค์ ศรีวเิ ชียร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,500 บาท มีนักเรียน
ระดับปวช. ได้รับทุน คือ นางสาวสุนสิ า ร่มเย็น
2. โครงการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจกรรมนักศึกษา และกิจการพิเศษ
เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้นานักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีครู 1 คน และ
นักเรียน นักศึกษา 7 คน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาชีพและนามาปรับใช้ในชีวิ ตประจาวัน
โดยใช้งบประมาณ 20,000 บาท

3. โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินง
าน
ภายใต้ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัยและการยกระ ดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีการจั ดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริ การซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ จัดสอนประเภทเย็บปักถักร้อย และการทาอาหารเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ได้จัดตั้งศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 2 ศูนย์ ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านแหลมพัฒนา มีผู้เข้าร่วม จานวน 75 คน และที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดดาว มีผู้เข้าร่วม จานวน 98 คน โดยใช้งบประมาณ 428,360 บาท
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4. โครงการงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ระหว่างวันที่

3-7

ธันวาคม 2555 ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดจาหน่าย
ขนมสาลี่ น้าสมุนไพร และการแสดงชุดเทิดไท้องค์ราชันย์บนเวทีกลาง ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555 โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจานวน 80,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวงศึกษาสุพรรณบุรีได้ดาเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาที่วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา โดยมีครู 1 คน และนักเรียน นักศึกษา 3 คน เข้าร่วมโครงการ และใช้งบประมาณ 40,000 บาท
6. โครงการพัฒนาความคิด ผลิตสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ด้านอาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการพัฒนากระบวนการคิด ผลิตสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมใหม่ดา้ นอาหารให้แก่ครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สังกัดสานักงาน
คณะกรรม การการอาชีวศึกษาพืน้ ที่ภาคกลาง จานวน 73 คน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและทักษะทางด้านวิชาอาหาร
ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 ณโรงแรมคุ้มสุพรรณ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาอุตสาหกรรม
อาหาร จานวน 11 คน มาบรรยายให้ความรู้ และได้รับเกียรติจากคุณสรชัด สุจิตต์ สมาชิกผู้แทนราษฎรสุพรรณบุรี
เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้งบประมาณ 70,290 บาท
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7. โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวสิ ามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายใต้คาขวัญ “ลูกเสือวิสามัญ มุ่งมั่นบริการ สานสัมพันธ์ สู่อาเซียน ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้ให้
คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจานวน 37 คน เป็นผู้กากับ 2 คน ลูกเสือ-เนตรนรี 16 คน และครู 19 คน เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง กันและกัน เชื่อมั่น และศรัทธาดัง คติพจน์ที่ว่า “บริการ ” โดยใช้งบประมาณ
40,000 บาท

8. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการห ารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน เพื่อ
เป็นทุนหาประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสร้า งรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึ กษาที่ยากจนได้รับพัฒนา
ความรู้ ทักษะวิชาชีพในการประกอบธุรกิจ จากศู นย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาให้ความ
สนใจเข้าร่วมการเขียนแผนธุรกิจ คือ 1. เสบียง Food Stuffs 2. ขนมปังไส้สด 3. Product หรรษาเพื่อนพึ่งพายามหิว
4. มะม่วงน้าปลาหวาน 5. เทียนหอมแฟนซี่ 6. ขนมปังกรอบ น๊อต&นุช โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 78,000 บาท
9. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการจัดอบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการ ” โดยคุณนราทิพย์ ทองสุข และคณะมูลนิธิองค์กร
เครือข่ายบริการธุรกิจภูมภิ าค (SP-Net) ให้กับนักเรียน นักศึกษา จานวน 90 คน เพื่อสร้างนักเรียน นักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรม 27 รีสอร์ท
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10. โครงการศูนย์ฝกึ อบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

75 ชั่วโมง การทาเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ

ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน รวมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุน่ ละ 25 คน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-21 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 2 เริ่มเรียน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556

11. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการอบรมเรื่อง “เพื่อนใจวัยรุ่น ” ให้กับแกนนาผู้ประสานสิบทิศจานวน
250 คน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลดปัญหาในการ
ออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยนางปนัดดา ขจรบุญ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นางชฎาณัตถ์
ธิตธิกูล จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
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12. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ส่งเครื่องทาน้าส้มเกล็ดหิมะ เครื่อง
ทาลายเอกสาร 3 in 1 และกระเป๋าอเนกประสงค์สาหรับคนพิการทางสายตา เข้าร่วมประกวดสิ่งประ ดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับ อศจ. ที่วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง ซึ่งเครื่องทาลายเอกสาร 3 in 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และได้เข้า
ร่วมประกวด ระดับภาค ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้
งบประมาณ 61,200 บาท

13. โครงการอาชีวสร้างชาติ
ในวันที่ 18-22 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้นา นักเรียนระดับชั้น ปวช . 2 อาหารและ
โภชนาการ จานวน 4 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 1 คน และครู จานวน 1 คน เข้าร่วมขายสาลี่ในงานอาชีวะสร้างชาติ ณ
บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษ าได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง และนามาพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของตนให้ดยี ่งิ ขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน 38,560 บาท
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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 ระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
ฝ่ายวิชาการ และงานกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษาทางด้านความรู้ ความชานาญ
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มคี ุณภาพ อันจะนาไปใช้ในการประกอบอาชีพและดารงชีพอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป

ตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วม การประชุม ทางวิชาการ องค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 รางวัลชนะเลิศการออกแบบตัดเย็บชุดลาลองวัยรุ่น 14-15 ปี โดยนางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช และ
นางสาวจันทิมา จิตต์วารี ปวช.3 การตัดเย็บเสื้อผ้า
 รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร โดยนางสาวสุธิดา จันทะวงษ์ นางสาววนิสรา สอนสุภาพ
นางสาวสุภัทรชา สวนกลิ่น นายวรพล โพธินิล และนายจักรพงศ์ สุวรรณรัตน์ ปวช.2 คหกรรมการผลิต
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวช. โดยนางสาวสุพรรษา ฉิมพลีศริ ิ
และนางสาววิจิตรา ขุนจันทร์ ปวช.3 การบัญชี
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. โดยนางสาวณัฐธิดา มณีอนิ ทร์
และนางสาววรารัตน์ เดชคง ปวส.1 การบัญชี
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. โดยนายฐิตวิ ัฒน์ สิทธิชูรักษ์
และนายภานุภณ ทัศสาคร ปวช.3 การบัญชี
 รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล โดยนายคณิศร ศรีโมรา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ โดยนางสาวพจนา จันทร์คา ปวช.3 การบัญชี
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล โดยนายกฤษดา ยอดเพชร
ปวช. 2 การออกแบบ
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วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูนานักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่ว มการประชุม ทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 รางวัลชนะเลิศการออกแบบตัดเย็บชุดลาลองวัยรุ่น 14-15 ปี โดยนางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช และ
นางสาวจันทิมา จิตต์วารี ปวช.3 การตัดเย็บเสื้อผ้า
 รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล โดยนายกฤษดา ยอดเพชร ปวช.2 การออกแบบ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากล โดยนายคณิศร ศรีโมรา
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในการ เข้าร่วมการ แข่งขัน ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณเป็น ค่าตอบแทน 20,000 บาท ค่าใช้สอย 150,000 บาท
ค่าวัสดุ 100,300 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 270,300 บาท
2. วันสุนทรภู่
กลุ่มวิชาภาษาไทยจัดงานวันสุ นทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความสามารถในการใช้ภาษา และยกย่องสุนทรภูผ่ ู้เป็นกวีเอกของโลก โดยการจัดการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ
ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพลอย บุญเมือง ระดับชั้น ปวส.2/1 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ ระดับชั้น ปวช.1/3 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวพจนา จันทร์คา ระดับชั้น ปวส.1/1 การบัญชี

3. วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มวิชาภาษา ไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชา ติ ปีการศึกษา 2556 ในวัน พุธที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจัดประกวดการคัดลายมือ การแต่งคาขวัญ และการแต่งกลอน
สุภาพ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิน้ 4,000 บาท ผลการประกวด มีดังนี้
การประกวดคัดลายมือ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพลอย บุญเมือง
ปวส. 2/1 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาววิภาณี ญาดี
ปวช. 1/2 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวดวงพร อ่าชาวนา
ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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การประกวดคาขวัญ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวกัณฐ์ภรณ์ กุลสมบัตศิ ริ ิ
นางสาวไอรยา อยู่อาศรม
นางสาวลลิตา ยี่นาง

ปวช. 1/3 การบัญชี
ปวช. 1/1 การบัญชี
ปวช. 1 ธุรกิจอาหาร

นางสาวกนกพร มาพันธุ์สุ
นางสาวเมธาพร บัวแก้ว
นางสาวกุลิสรา ภูคัง

ปวช. 1 การท่องเที่ยว
ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1 การโรงแรม

4. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ร่วมกัน จัดงานวั นวิทยาศาสตร์แห่งชาติข้นึ ในวันพ ฤหัสบดี ที่ 22
สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว อันเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความสาคัญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 1,704 คน ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท

5. โครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้ทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคาตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยา ศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในวันที่ 3
กรกฎาคม พ .ศ. 2556 โครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช . ที่เข้าประกวด และได้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค
มีดังนี้
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โครงงานชาข้าวกล้องงอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงงานถังขยะพูดได้
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงานสบู่กระเจี๊ยบเขียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทั้ง 3 โครงงานได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้า ร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
ภาคกลาง ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ที่วิทยาลัย เทคนิค โพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่ง โครงงานชาข้าวกล้องงอก
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานสบู่กระเจี๊ยบเขียวได้รับรางวัลเหรียญเงิน และโครงงานถังขยะพูดได้ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท

6. แข่งขันทักษะการออกแบบงานนาเสนอด้วย Hyperlink
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 คุณครูกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา ได้จัด อบรมการออกแบบงานนาเสนอด้วย Hyperlink
ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 36 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 253 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
สร้าง Hyperlink จากโปรแกรมการนาเสนอข้อมูลและนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป โดยมี โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 1,000 บาท
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7. พัฒนาทักษะการทาโครงการวิชาชีพแก่ผู้เรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาสถานศึกษาไปสูเ่ ป้าหมายตาม
ระบบการพัฒนาการให้ความรู้ดา้ นการจัดทาโครงการวิชาชีพและทาวิจัยแก่ผู้เรียนเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับกระบวนการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดอบรมใ ห้ความรู้ดา้ นการจัดทาโครงการวิชาชีพ
และทาวิจัยแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการทาวิจัยได้อย่างถูกต้อง และนาไปพัฒนาตนเองในด้าน
การเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณ เป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้เชิญคุณอัญนิชญ์ ดิษพรพุฒพิ งษ์ มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการจับจีบสม็อคลวดลายต่าง ๆ ให้กับนักเรียนจานวน 15 คน เพื่อให้นักเรียนได้มสี ่วนร่วมในการอนุรักษ์สบื สาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการใช้กับวิช าการเรียน โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 2,500 บาท และค่าวัสดุ 1,500 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 4,000 บาท

2. คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ
ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 แผนกวิชาการบัญชีได้จัดอบรมคุณธรรมนาความรู้สกู่ ารประกอบอาชีพ ณ
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุเพื
รี ่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามสามารถอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุขนักเรียน นักศึกษาจึงควรได้รับการปลูกฝังและปลูกจิตสานึกในสิ่งที่ดงี ามเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและการดารงชีวิตประจาวันในสังค มเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่อย่างมีความสุขในสังคม โดยมี
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 การบัญชี จานวน 46 คน เข้าร่วมโครงการ และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท
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3. ไหว้ครูช่างศิลปกรรม
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกวิชาการออกแบบและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้จัดพิธีไหว้ครูชา่ ง
ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล เพื่อแสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ เกิดความเจริญสร้างสรรค์ส่งิ ที่ดใี ห้
เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธาน
ในพิธี ภายในงานมีศษิ ย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยร่วมพิธีดว้ ย โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 16,000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท

4. การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
งานปกครองได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านความเสี่ยงต่าง ๆ 5 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้าน ยาเสพติด ด้านสังคม แล ะด้านการพนันและการมั่วสุม่ โดยการออกตรวจความเรียบร้อยทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักเรียน นักศึกษาใ ห้มีพฤติกรรมที่ดแี ละปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบของวิทยาลัย
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อคุณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยมีแนวคิดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา อาทิ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู ต่อต้านยาเสพติด บริจาค
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6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ การทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และยังช่วยพัฒนาให้
นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ
นางสาวพจนา จันทร์คา ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้ านคุณธรรม จริยธรรมจากธนาคารออมสิน
ประจาปีการศึกษา 2555
นางสาวศรารัตน์ วีระเทศ นักเรียนชั้น ปวช .2 การออกแบบ และนางสาวอุทัยวรรณ ภูฆัง นักเรียนชั้น
ปวช.3 ตัดเย็บเสื้อผ้า ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา การประกวดออกแบบของที่ระลึกจาก ผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายศิลปาชีพ ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5

7. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา
2556 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-1พฤษภาคม 2556 ณ วัดตาลเอน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการจานวน 825 คน และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยจานวน 162,000 บาท
และวัสดุ 7,000 บาท

8. การบริหารและพัฒนางานกิจกรรม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะ
ทางด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามและกิจกรรมการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของชาติ
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จักหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจ้ ักการช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-53-

8.1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ จัดให้มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพเพื่อหาผู้นามา พัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นาสมาชิกองค์การวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ห่างไกลยาเสพติดและมีสานึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ และวิถปี ระชาธิปไตย

8.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้นาลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ระดับชัน้
ปวช. 1 ทุกแผนกวิชาเข้าค่ายภาคกลางวัน Day camp ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อ
ฝึกซ้อมก่อนที่จะไปเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ในวันที่9-11 มกราคม 2556 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

8.3 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ คือ การเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า จะมี
การสวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพ่อ
แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น

8.4 กีฬาและนันทนาการ คือ การจัดให้แต่ละชมรม วิชาชีพ มีกิจกรรมนันทนาการขึน้ เช่น การแสดงละคร
หรือการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
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8.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ คือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชาในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มมี าตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเป็น ที่ยอมรับของสังคม โดยมีนักเรียน นักศึกษาได้รั บการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจานวน 586 คน
และผ่านการประเมินทุกคน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท

2. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผลดาเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มแี บบวัด ผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวั ดผลและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 2,000 บาท
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3. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศได้จัดซือ้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และพัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาโดยการปริน้ รหัสประจาตัวของนักเรียน นักศึกษาเพื่อนาไป
กรอกข้อมูลในระบบ V-crop โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น จานวน 5,000 บาท
4. การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการการจา หน่ายเค้กและคุกกีเ้ ทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25-31
ธันวาคม 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัตจิ ริง และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา

ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดงานสัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่ 2556 โดย
คุณสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานจัดให้คุณ
สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 แต่งหน้าเค้กแล้วเปิดประมูลราคา และเยี่ยมชมการ
ผลิตเค้กจากนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมา ณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 142,310 บาท ซึ่งวิทยาลัยฯ ทายอดจาหน่ายเค้ก
และคุกกีไ้ ด้ จานวน 1,633,820 บาท
5. จัดทาแผ่นพับและไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตผลการค้า
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจได้จัดซือ้ วัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ และได้นางบประมาณบ้างส่วนไปจัดซือ้ วัสดุในการจัดทาโครงการการจาหน่ายเค้กและคุกกีเ้ ทศกาลปีใหม่ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,800 บาท
6. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้ส่งไปรษณียบัตร จานวน
500 ใบ เพื่อติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาว่าตรงสาขาวิชาของผู้สาเร็จการศึกษา และเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีต่อไป
7. การพัฒนาการเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คุณครูมนต์ชัย อัมพวานนท์ ได้จัดอบรมการเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กับนักศึกษาแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 10 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โดยอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม- กันยายน 2556 เป็น
จานวน 30 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และนาไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อน ๆ ในห้องเรียนได้
Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-56-

ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ประเมินโครงการวิชาชีพ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโครงการวิชาชีพเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่จัดให้นักเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกประเภทวิชา ต้องทาโครงการ
วิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ดา้ นโครงการวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการแล ะแผนกวิชาชีพได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพขึน้ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์
2555 ณ โดมรวมน้าใจ โดยให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานและสรุปโครงการตามรูปแบบวิจัย 5 บท ในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยฯ ได้จัดประเมินโครงการวิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับชั้ น ปวช.3
และปวส.2 ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 294 โครงการ และผ่านการประเมินทั้งหมด

2. นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการได้จัดทาโครงการนิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นการ
ติดตามการใช้แผนการสอนของครู และเป็นการพัฒนากระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ฝ่ายวิชาการได้จัด ให้มี
การประกวดการจัดทาแผนการสอน ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
1. คุณครูวันเพ็ญ สาลีผลิน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. คุณครูภญ
ิ ดา อยูส่ าราญ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. คุณครูพจนา สลับลึก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
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3. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
แผนกวิชาชีพได้นานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ ที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานา
ประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาไปใช้ในการเรียน และนาไปประกอบอาชีพได้ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 254,200 บาท ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
3.1 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นานักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2-3 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จานวน 22 คน ไปศึกษาดูงานที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสริ ิน
ธร จังหวัดนครปฐม และตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการ
ทางานจริง และมีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 8,680 บาท

3.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นานักเรียน นักศึกษาจานวน 112 คน ไปศึกษาดูงานที่งานมหกรรม
สินค้า OTOP ณ ศูนย์การประชุมอิมเพ็คอารีน่าเมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้
24,025 บาท
3.3 แผนกวิชาคหกรรม นานักเรียน จานวน 58 คน ไปศึกษาดูงานที่คา่ ยพระราม 6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และไปดูการแทงหยวกกล้วยที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2556 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 11,935 บาท

3.4 แผนกการบัญชี นานักเรียนระดับชั้นปวช.1-3 จานวน 380 คน ไปศึกษาดูงานที่สานักงานเทศบาลตาบล
ดาเนินสะดวก สุขาภิบาล 1 อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 51,305 บาท
3.5 แผนกการขายและการตลาด นานักเรียน นักศึกษาแผนกการขายและการตลาดระดับชั้นปวช . ปวส.
และปวช. ธุรกิจค้าปลีก จานวนทั้งสิ้น 256 คน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ และตลาดน้าอโยธยา จังหวัดอยุธยา ใน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
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3.6 แผนกการเลขานุการ นานักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 280 คน เข้าศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการสายการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่
12 พฤษภาคม 2556 โยใช่งบประมาณทัง้ สิน้ 33,325 บาท

3.7 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 350 คน เข้าศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 36,115 บาท

3.8 แผนกวิชาการออกแบบ นานักเรียน จานวน 87 คน เข้าศึกษาดูงาน ในงานอาร์ท อินพาราไดซ์ จังหวัด
ชลบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 17,050 บาท
3.9 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นานักเรียน จานวน 107 คน เข้าศึกษาดูงาน ในงานอาร์ท อินพาราไดซ์
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 17,050 บาท
3.10 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นานักเรียน จานวน 104 คน ไปศึกษาดูงานที่คา่ ยพระราม 6
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และไปดูการแทงหยวกกล้วยที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2556 โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 17,515 บาท
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4. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นานักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2-3 และปวส.
1 จานวน 27 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์สปันอารยศิลป์ (สปัน แกลเลอรี่ ) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์
และเห็นสภาพการทางานจริงในเรื่องของการแต่งกายในชุดต่าง ๆ และให้นักเรียนมีคว ามคิดริเริ่มสร้างงาน สร้างอาชีพ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 4,000 บาท และค่าวัสดุ 1,750 บาท รวมทั้งสิ้น 5,750 บาท

5. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดโครงการอาหารครบวงจรโดยการเข้าร่วมทาอาหารจัดเลีย้ งในงานต่างๆ
ซึ่งจะทาร่วมกับงานผลิตผลการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รูจ้ ักการบูรณาการ
ในวิชาต่างๆ ให้เข้ากับวิชาชีพของตน และให้สอดคล้องกับนโยบายของสา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ
มุง่ เน้นให้นักเรียน นักศึกษาให้คิดเป็น ทาเป็น จัดการได้

6. การหารายได้ระหว่างเรียน
แผนกวิชาคหกรรมได้ดาเนินโครงการการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน ปวช .1 และ ปวช.2 แผนกวิชา
คหกรรม โดยการรับงานฝีมือต่าง ๆ มาให้นักเรียนทา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการผลิต ผลงานและมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ทา
7. บริการวิชาชีพการจัดทาบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทาโครงการบัญชีครัวเรือน เลื่อนระดับชีวิต โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชี อธิบายและให้ความรูใ้ นการบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว สามารถนามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่า
รายจ่ายใดสมควรหรือไม่สมควรต้องจ่าย ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่า
รายได้ที่ครอบครัวได้รับพร้อมทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อีก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
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8. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดทาโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริ การรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร
โรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์จริงในการ
ฝึกงานด้านการธนาคาร ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 1,631 คน และมีบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 96 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

9. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง นักการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจอาเซียน (AEC)”
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร “เรื่อง
นักการตลาดยุคใหม่ตอ้ งเข้าใจอาเซียน (AEC)” ณ ห้องสร้อยอินทนิล โดยเชิญอาจารย์ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ จาก
มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกั บอาเซียนให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
ขายและการตลาดจานวน 77 คน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการตลาดและ
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท

10. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้พานักเรียนชั้นปวช .3 และปวส.2 จานวน
34 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้มกี ารพัฒนาในด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยจานวน 5,000 บาท
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11. ฝึกปฏิบัติการขายตรง
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดโครงการฝึกปฏิบัตกิ ารขายตรง (Direct Sales) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน รู้จักการใช้วชิ าชีพของตนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2556 ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักขายมือทองพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มียอดขายสูงสุด โดยมีนางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี

12. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาคเรียนที่ 1/2556 ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ ได้เชิญ Miss. Zhou Lina ครูสอนภาษาจีนมาถ่ายทอด
ความรู้และสอนภาษา จีนให้แก่นักเรียนในชม จานวน 98 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนใน
พ.ศ. 2558
13. พัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ดาเนิน
โครงการเนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่างจึงต้องเลื่อนโครงการนี้ออกไปก่อน
14. ส่งเสริมปัญญาพัฒนาความคิดสร้างเสริมการเรียนรู้
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาเซียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคาคมต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนด้วยตนเอง และพัฒนาความคิดในด้านต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
5,000 บาท
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15. สร้างความร่วมมือและความตระหนักในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
งานความร่วมมือ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระหว่างวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับสานักอานวย การประจาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ และ
นางชนม์ทิตา บัวทอง ร่วมพิธีลงนาม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ สานักอานวยการประจาศาลจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 15,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกึ และวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้มกี าร จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซือ้ วัสดุฝึกและวัสดุ
การศึกษาสาหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ และได้สื่อเรียนรู้
ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนขอ งนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่

แผนกวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สามัญสัมพันธ์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
รวม

ภาคเรียนที่ 2/54
ภาคเรียนที่ 1/55
รวม
จานวน ค่าวัสดุ เป็นเงิน จานวน ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2 ภาคเรียน
ผู้เรียน ต่อหัว
ผูเ้ รียน ต่อหัว
1,532
50 76,600 1,635
50 81,750
158,350
42 1,300 54,600
55
1,300 71,500
126,100
128 1,300 166,400
160
1,300 208,000
374,400
65 1,300 84,500
75
1,300 97,500
182,000
388
220 85,360
390
220 85,800
171,160
210
220 46,200
220
220 48,400
94,600
177
420 74,340 200
420 84,000
158,340
231
260 60,060
220
260 57,200
117,260
87
790 68,730
100
790 79,000
147,730
100
610 61,000
110
610 67,100
128,100
104
400 41,600
105
400 42,000
83,600
1,532
- 819,390 1,635
- 922,520
1,741,640

2. ปรับปรุงงานบุคลากร
งานบุคลากร ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์ การศึกษา เป็น คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อนามาพัฒนาระบบงาน
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูล เกี่ยวกับ บุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มมี าตรฐาน
รวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 25,000 บาท
3. จัดหาครุภัณฑ์งานพัสดุ
งานพัสดุ ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์การศึกษา เป็นคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
เพื่อนามาพัฒนาระบบงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลให้มมี าตรฐาน รวดเร็วและ
ถูกต้อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 22,400 บาท
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4. จัดซื้อรถตูเ้ พื่อเพิ่มศักยภาพการจัดอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดซื้อรถตู้ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ เสริมสร้างสมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา พร้อมทั้ง ตอบสนองความจา เป็นด้านการใช้ยานพาหนะ
ในการดาเนินงานในท้องที่อาเภอต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 1,338,000 บาท
5. ส้วม HAS
งานอาคารสถาน ได้ดาเนินการพัฒนาดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ส้วมสาธารณ ะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ความสะอาด
(Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) โดยทาการปรับปรุงพื้นห้อง อุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในห้อง เช่น
ซ่อมบารุงก๊อกน้า สายฉีดชาระ อ่างล้างหน้า กระจก ที่ใส่สบู่ เพื่อให้ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS และให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 100,000 บาท และค่า วัสดุ 300,000 บาท รวม
งบประมาณทัง้ สิน้ 400,000 บาท

6. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ ได้จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง ให้งานอาคารสถานที่ ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ และ
เพื่อให้บริการกับการ จัดเตรียมสถานที่ให้กับงานทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึน้ ภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 30,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 23,000 บาท เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 แบบกลางแจ้ง 1 ชุด พระบรม
ฉายาลักษณ์พระบรมราชินนี าถแบบกลางแจ้ง 1 ชุด และโทรศัพท์ภายใน 10 เครื่อง รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 53,000 บาท
7. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มสี ภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากร สถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 40,000 บาท
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8. การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการ ตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บ ริการ
สามารถใช้งานอย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูง สุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 20,000 บาท และ
ค่าวัสดุ 40,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 60,000 บาท

9. ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น
งานอาคารสถานทีไ่ ด้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาด ทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสารกรองน้าปีละ 1 ครัง้
เครื่องทาน้าเย็น เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้าดื่ม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย

10. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่
ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ
ในการดาเนินการครั้ งนี้ใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 18,000 บาท ค่าวัสดุ 15,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 6,000 บาท เป็นปั๊มน้าแรงเหวี่ยง 1 ตัว รวม
งบประมาณทัง้ สิน้ 39,000 บาท
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11. ปรับปรุงห้องเรียน
งานอาคารสถานที่ ได้จัดทาโครงการปรับปรุงห้องเรียน เพื่อให้พร้อมใช้งาน และน่าเรียนมากขึน้ ซึ่งบางส่วนมี
การชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนานมากแล้ว โดยใช้งบประมาณเป็นครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 62,000 บาท เป็นพัดลม
โคจร 10 ตัว พัดลมเพดาน 5 ตัว พัดลมติดผนัง 5 ตัว พัดลมตัง้ พื้น 3 ตัว
12. ทาสีพื้นสนาม
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการทาสีพ้นื สนามภายในโดมรวมน้าใจพร้อมทั้งสีเส้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ
ของวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทากิจกรรมหน้า
เสาธงในตอนเช้าและใช้เรียนวิชาพล ศึกษา โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 36,000 บาท

13. ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
งานอาคารสถานทีไ่ ด้จัดทาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โดยเปลี่ยนจากซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
มาเป็นการทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าเรียนมาก
โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 99,500 บาท

14. จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคาร 2
งานอาคารสถานที่ได้จัดทาตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร 2 เพื่อป้องกันนกพิราบในการแพร่เชื้อโรคสู่นักเรียน
นักศึกษาและเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 140,000
บาท และค่าวัสดุ 700,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 840,000 บาท
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15. ปรับปรุงห้องน้าอาคาร 2
งานอาคารสถาน ที่ ได้ดาเนินการพัฒนา ดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 100,000 บาท และค่าวัสดุ 400,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 500,000 บาท

16. ปรับปรุงห้องทะเบียน
งานทะเบียน ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เป็นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,000 บาท
17. จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เป็นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปริน้ เอกสาร
ต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,000 บาท
18. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ์
งานเอกสารการพิมพ์ ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์เป็นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,000 บาท
19. พัฒนางานวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลต่าง ๆ
และให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,000 บาท
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20. หุ่นโชว์สตรี
แผนกวิชาผ้าและเครื่อ งแต่งกายได้จัดซือ้ หุน่ โชว์สตรี จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และใช้โชว์
ผลงานของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ จานวน 12,000 บาท

21. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารขาย ห้อง 121,122
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ปรับปรุงห้อง 121 และ122 โดยการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง
และกล้องถ่ายรูปจานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 1,500 บาท และครุภัณฑ์ 37,00 บาท

22. พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ดาเนินการพัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้ใช้
บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดซือ้ Thin Server จานวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 10,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 55,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65,000 บาท
23. จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชา การท่องเที่ยว ได้จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,000 บาท

1 เครื่อง เพื่ อให้เกิด
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24. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซือ้ วัสดุเป็นหนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร เพื่อพัฒนาด้านการ
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 200,000 บาท

25. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการบนเว็บไซต์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มคี วามทันสมัย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล โดยมี
บุคลากรของวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้บริการ และใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 10,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 12,500 บาท
(เครื่องปริน้ เตอร์ 1 เครื่อง)

26. เช่าสัญญาณเคเบิล
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดทาโครงการเช่าสัญญาณเคเบิลไว้ที่หอ้ งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อเป็น
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยจานวน 19,200 บาท
27. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซือ้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง ไว้ที่หอ้ งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ย
ตนเอง เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลโดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท
และค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท
28. จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซือ้ หนังสือไว้ที่หอ้ งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเองเพื่อให้เพียงพอต่อความต้อง
ต้องการของนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท
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29. จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้จัดทาข้อมูลต่าง ๆ และ
ให้บริการกับงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์จานวน 15,000 บาท
30. ปรับปรุงห้องพวงชมพู
งานสื่อการเรียนการสอนได้จัดซ่อมเก้าไว้สาหรับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องพวงชมพู เพื่อ
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 27,000 บาท
31. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอนได้จัดซือ้ วัสดุสานักงาน และแฟลตหัวกล้อง จานวน 1 ตัว เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้
22,000 บาท
32. พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดซือ้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทาข้อมูลในสถานศึกษา และการให้บริการแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าครุภัณฑ์ จานวน 20,000 บาท

33. การประชาสัมพันธ์งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้จัดซือ้ บอร์ดไว้สาหรับประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท
34. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสร้อยอินทนิล โดย
ได้รับเกียรติจากคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มาเป็นประธานในพิธี และมีประชาชนทั่วไป ชุมชน สถานประกอบการ และ
คณะครูร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดี
เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนในระดับหนึ่งและเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษ า ผลปรากฏว่า ได้บริจาคทุนจานวน 125 ทุน ทุนละ
3,000 บาท
Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-72-

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-73-

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. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียนได้จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 เพื่อ
เป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจาตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาได้อีก
ด้วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 80,000 บาท
2. สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้จัดทา โครงการสมุดประจา ตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจดบันทึกข้อมูล
ของตนเองได้เป็นปัจจุบัน และนาไปสู่การพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 21,000 บาท
3. ประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ให้ตรงกันมากยิ่งขึน้ ซึ่งได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และนักศึกษาระดับชั้น
ปวส. 1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2556 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 7,200 บาท และค่าวัสดุ 15,000 บาท

4. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึกษาจัดทาโครงการผู้ประสานสิบทิศ โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาห้องละ 5 คน เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่างๆ ทัง้ ทางด้านเอกสารข้อมูลและอื่นๆ อีกทัง้ ยังเป็นการประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียนอีกด้วย โดยใช้งบประมาณเป็ นค่าวัสดุ 2,000
บาท
5. การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์
งานครูที่ปรึกษาได้จัดทาโครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะได้แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ และจะได้รับรู้ถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษาเพื่ อนาไปแก้ไขและให้คาแนะนาต่าง ๆ ได้ ทันท่ วงที โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท
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6. พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้มรี ายได้นอ้ ยและรายได้มาก โดยจัดตั้งกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มรี ายได้นอ้ ยที่มีปัญหาด้านการเงินและประสงค์จะเข้าเรียนได้มโี อกาสศึกษาเล่า
เรียนเท่าเทียมกับผู้อื่น
7. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อที่จะเข้าใจและปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสวัสดิการต่า งๆ
ที่ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับรวมถึงการจัดการเรียนการสอนระบบงานทะเบียน งานวัดผล งานปกครอง เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 40,000 บาท
8. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญคุณสุพจน์ ศรีนุพงษ์ ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย จากัด) เป็นวิทยาการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 581 คน เพื่อแนะแนวทาง
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 5,000 บาท ค่าใช้สอย 3,000 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 13,000 บาท

9. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา
07.00-12.00 น. บริเวณโดมรวมน้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ให้ตรงกันมากยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 2,500 บาท และค่าวัสดุ 15,500 บาท
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10. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ จานวน 1,867 คน โดยใช้งบประมาณคนละ 150 บาท เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อและสารเสพติดในสถานศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้น ในวันที่
7-8 พฤษ ภาคม 2556
เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ห้องสร้อยอินทนิล โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศุภมิตรเป็นผู้ตรวจ และใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอยจานวน 300,000 บาท

11. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้ทาประกันอุบัตเิ หตุให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
กับทางบริษัท สยามซิต้ี อินชัวรันส์ จากัด โดยใช้งบประมาณคนละ 150 บาท ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 4 เมษายน 2556
ถึง 4 เมษายน 2557 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 300,000 บาท
12. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดซือ้ เวชภัณฑ์ไว้ที่หอ้ งพยาบาลเพื่อดูแล และปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลกรของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
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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. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพื่อส่งเสริม ให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดใี นทุก ๆ ด้าน ประพฤติตนให้
อยู่ในศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศษิ ย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท มีครูดีเด่น จานวน 5 คน ดังนี้
ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ประจาปีการศึกษา 2556
1. ครูภิญญดา อยู่สาราญ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น
2. ครูวันเพ็ญ สาลีผลิน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาดีเด่น
3. ครูเก็จวลี
วัชร์เรนทร์สุนทร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีดีเด่น
4. ครูพรสวรรค์ ผลวงษ์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น
(ภาษาอังกฤษ)
5. ครูจันทรา
ส่งศรี
ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

2. เชิดชูเกียรติคุณผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากรได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติคณ
ุ ครูผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมดีเลิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตัง้ ใจปฏิบัตกิ ารงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดตี อ่
วิชาชีพและเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน้ 2,000 บาท
3. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได้จัดโครงการเสริ มสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้นึ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ครูปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดมี คี วามพร้ อมที่จะอบรมให้ลูกศิษย์
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นครูผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม รายชื่อผู้ประกอบอาชีพทางการศึก ษา ได้รับเกียรติ
บัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ี จากคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2556 จานวน 26 คน มีดังนี้
1. ครูศรัณยา
เอมอินทร์
2. ครูศุภวุฒิ
ธรรมประชา
3. ครูกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
4. ครูกวินธร
ไขหทัยบุตร
5. ครูสมใจ
บุญมี
6. ครูสุชาดา
มีอาพัน
7. ครูยอดขวัญ กุลเกตุ
8. ครูกันยา
รัตนพวงทอง
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9. ครูนิโลบล
11. ครูนนท์
13. ครูพรรณี
14. ครูอนัญญา
17. ครูราตรี
19. ครูกติ พิ งศ์
21. ครูนิภา
23. ครูชนาวุฒิ
25. ครูสุมาวดี

บุญชู
เกตุพรหม
สุคันธิน
เวียงสีมา
พรหมแท่น
โกวิทวณิชชา
สุทธิบุตร
มูลจันทร์
จันทร์เพ็ญ

10. ครูสัมพันธ์
12. ครูมนต์ชัย
14. ครูฉัตรระวี
16. ครูกานต์สริ ี
18. ครูอภิรดี
20. ครูนิภาพร
22. ครูอัจฉรา
24. ครูประภัส
26. ครูวิไล

หยกสุวรรณกุล
อัมพวานนท์
ศรีคา
อูอ่ รุณ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
แจ่มเสียง
โพธิจินดา
ริว้ ไสว
รัตนเชิดฉาย

4. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุคลากรได้จัดโครงการค รูพเิ ศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนขึน้ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการมีประสิทธิภาพจึง
ควรมีการจัดจ้างครูพเิ ศษสอนในสาขาวิชาที่มผี ู้เรียนจานวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระครูประจาที่ตอ้ งรับหน้าที่ทั้งงานสอน
งานพิเศษและงานมอบหมายด้านอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งได้จ้างครู
พิเศษเพิ่มทั้งหมด จานวน 6 คน ดังนี้
1. นางสาวปิยธิดา ศรีโวย
สอนวิชาคณิตศาสตร์
2. นายเอกลักษณ์ พุ่มโต
สอนวิชาพลศึกษา
3. นางสาววรารัตน์ โรจน์ทนงค์
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
4. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ว
สอนวิชาอาหารและโภชนาการ
5. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ
สอนวิชาอาหารและโภชนาการ
6. นางสาวกนกพร น้อยแสง
สอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
5. จ้างครูชาวต่างชาติ
งานบุคลากรได้จัดหาครูชาวต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและศั กยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีน จานวน 2 คน และครูสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 1,360,000 บาท
1. Miss. Zhou Lina
สอนวิชาภาษาจีน
2. Miss. Liu Lijun
สอนวิชาภาษาจีน
3. Mr. David Brown
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
4. Mr. Ariel J.Angkua
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
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กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
งานบุคลากรได้ จัดทาโครงการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
2556 ไม่มบี ุคลากรมาลงชื่อสมัครจึงไม่ได้ดาเนินการ

ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ.

2. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดา รงตาแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมีครู
ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ 3 ท่าน คือ คุณครูรัชนีบล ศรีธนาอุทัย คุณครูสุทธิ อัมรินทร์ และคุณครูณัฐญา อัมรินทร์
ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญการพิเศษ

3. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
งานบุคลากรได้จัด ทาโครงการ ฝึกความชานาญในสถานประกอบการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ทาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้ดาเนินการ
4. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพและวิชาการ เพื่อนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนา การจัดการเรียน
การสอน และการทางานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยคุณครู พุทธชาติ เกตุหิรัญ ศึกษาจบหลักสูตรศึกษาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นอกจากนี้ คุณครู
ภิญญดา อยูส่ าราญ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการ พัฒนาบุคลากร ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
พร้อมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 800,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
งานบุคลากรได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึ กษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ จัดสวัสดิการต่างๆ ให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ จัดงานเลีย้ งส่งแก่บุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายมา

2. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ได้ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2556 มี
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับเกียรติบัตร เป็น ผู้ปฏิบัตงิ านดีเด่น ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน 22 คน ดังนี้
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
1. รองผู้อานวยการจาลอง กาละพงศ์
2. รองผู้อานวยการปุญญิสา พันธุ์ภักดี
ข้าราชการครู
3. ครูขนิษฐา ภมรดล
4. ครูณัฐญา อัมรินทร์
5. ครูเดชา การสมพจน์
6. ครูจินดา สิทธิแสงวัฒนา
7. ครูบุญสม สาเนียงแจ่ม
8. ครูพจนา สลับลึก
9. ครุปรารถนา เกิดโชค
10. ครูกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
11. ครูรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
12. ครูชิรญา พรมทอง
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บุคลากรทางการศึกษาอื่น
บุคลากรทางการศึกษา

13. ครูระวีวรรณ ทองวิเศษสุข
14. ครูอรทัยภ์ ทามา
15. ครูวัชราภรณ์ พวงบุบผา
16. ครูวรรณา ทองสุข
17. ครูเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร
18. ครูเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวต
19. ครูสุรพล แย้มชื่น
20. นางสาวพัชรินทร์ รุจิไศย
21. นายมานพ เสร็จกิจ
22. นางนพมาศ แก้วมณี

3. พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดโครงการทัศนศึกษาดู งานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 30 มีนาคม
2556 ถึง 3 เมษายน 2556 และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 31 มีนาคม 2556 ถึง 4 เมษายน 2556 เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพด้วยการแสงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตงิ านให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ
เพื่อจะได้นามาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา งานด้านอื่น ๆ ในหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 18,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
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กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดโครงการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม ประจาปี
การศึกษา 2556 ณ โรงเรียนวัดแก้ว “มณีราษฎร์วิทยาคาร” ได้สอนวิชางานประดิษฐ์จากผ้า ให้กับนักเรียน จานวน 27
คน ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มสอนตัง้ แต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ได้สอนวิชา
ศิลปกรรม ให้กับนักเรียน จานวน 22 คน ทุกวันอังคาร โดยแผนกวิชาคหกรรม แผนกวิชาศิลปกรรม และแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เริ่มตัง้ แต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

2. คหกรรมบริการ
แผนกวิชาคหกรรมได้ออกสอนงานฝีมือให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มโี อกาสปฏิบัตงิ าน
จริง ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ออกสอนจานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแก้ว และโรงเรียนวัดปราสาท จังหวัด
สุพรรณบุรี
3. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนแผนกวิชาการขายและการตลาด
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดโครงการบริการวิชาชีพสูช่ ุมชนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 153 คน มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดยการไปทา
กิจกรรมในสถานประกอบการภาคเอกชนในอาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2556
4. จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ
แผนกวิชาการเลขานุการ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการยังสานักงานภาครัฐ เอกชน
เรื่องการจัดเก็บเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การถ่ายเอกสาร ภายใต้การฝึกประสบการณ์ตรง 20 ชั่วโมง
5. บริการวิชาชีพสู่สังคมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการบริการวิชาชีพสูช่ ุมชนเพื่อให้นักเรียน นักศึ กษาที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 230 คน มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดยการไปทากิจกรรม ที่
โรงเรียนวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2556
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6. อาสาพัฒนาสังคม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนานักเรียน นักศึกษาจานวน 42 คน ร่ วมปลู กป่า
ชายเลนที่ศูนย์วิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ออกแบบบริการ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 แผนกวิชาออกแบบได้นานักเรียนชั้น ปวช .2 จานวน 34 คน ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ
การตัดสติ๊กเกอร์ที่วัดวังเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

8. คอมกราฟิกบริการ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้นานักเรียนชั้น ปวช .2 จานวน 41 คน ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับการตัดสติ๊กเกอร์ที่วัดวังเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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9. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินง านภายใต้
ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัยและการยกระ ดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี
การจั ดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริ การซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ จัดสอน
ประเภทเย็บปักถักร้อย และการทาอาหารเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2 ศูนย์
ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านแหลมพัฒนา มีผู้เข้าร่วม จานวน 75 คน และที่องค์การบริหารส่วนตาบลวัดดาว มีผู้เข้าร่วม
จานวน 98 คน โดยใช้งบประมาณ 428,360 บาท

10. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้ความรู้ดา้ นวิชาชีพ โดยเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่
5-20 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนประทีปศึกษา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้และฝึกปฏิบัตวิ ชิ าชีพโดย
คณะครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
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11. ปฏิบัติราชการกับหน่วยงานอื่น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้จัดทาโครงการปฏิบัตริ าชการกับ
หน่วยงานอื่น ที่โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ .ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยฝึกทักษะวิชาชีพการสกรีนกระเป๋าจาก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และการทานามบัตรจากโปรแกรมสาเร็จรูปจากแผนกคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ โดยมีผู้มาเข้า
รับบริการจานวน 56 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 10,000 บาท

12. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดาเนินการให้ความรู้ดา้ นวิชาชีพ แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ตอ่ ตนเอง จึงได้มีการจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ในวันที่ 8
สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดแก้ว ตาบลทับตีเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
สอนทาอาหาร

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-88-

ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้เชิญคุณนิตยา วันโสภา มาให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการพันผ้าบนหุน่ และการมัดย้อม แก่นักเรียนจานวน 12 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรใน
ด้านวิชาชีพและนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ผสมผสานกับวิชาที่เรียน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่า
วัสดุ 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
2. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้ดาเนินโครงการเรียนรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ ของนักเรียนแผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 62 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท ค่าใช้สอย 2,000 บาท และ
ค่าวัสดุ 6,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
3. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได้เชิญ คุณฐานิตา ศรีฤกษ์ มาสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช .1 และ ปวช .2 จานวน 26 คน
เรื่องการปั้นดินไทยเป็นดอกพุท และการพับผ้าขนหนูเป็นตุ๊กตาช้าง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และ
ค่าวัสดุ 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

4. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชี ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดคุณภาพด้านวิชาชีพ จึงได้
นานักศึกษาระดับชัน้ ปวส. 1 การบัญชี จานวน 74 คน ไปศึกษาหาความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมปิ ัญญาไทย “ไร่คุณมน”
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรในวั
ี นเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
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5. พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้เชิญวิทยากร จานวน 4 ท่าน มาบรรยายเรื่องการประกันภัย และวินาศภัย
ซึ่งในวันที่ 21 มกราคม 2556 ได้เชิญคุณพิสฏิ ฐ์ ช่างผาสุก ตัวแทนประกันชีวติ บริษัทเอไอเอ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น
ปวช. 3 จานวน 36 คน วันที่ 28 มกราคม 2556 ได้เชิญคุณนันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุ ธโส บริษัท ไทย
ประกันชีวติ จากัด มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ปวช . 3 จานวน 36 คน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เชิญคุณเรวัตร
น้อยวิจิตร ศูนย์บริการประกันภัย มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ปวช . 3 จานวน 36 คน และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ได้เชิญ
คุณนภัสนันท์ ปลาบูท่ อง ผู้จัดการบริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จากัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้กับนักศึกษา
ชัน้ ปวส. 2 จานวน 16 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน แต่ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากติดเข้าค่ายลูกเสือจึงเลื่อนออกไปก่อน
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาการเลขานุการได้เชิญ พระครูใบฎีกาบุญส่ง มาบรรยายเกี่ยวเรื่องธรรมะ และคุณธรรม ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ จานวน 74 คน เพื่อนาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

8. สร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน
แผนกวิชาการเลขานุการได้สง่ นักเรียน นักศึกษาออกฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบต่าง ๆ คนละ
20
ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัตงิ านจริงพร้อมทั้งนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
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9. พัฒนาสานักงานตามสาขาอาชีพ
แผนกวิชาการเลขานุการได้สง่ นักเรียน นักศึกษาออกฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบต่าง ๆ คนละ
20
ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันพร้อมนามาพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตามสาขาที่ตนเรียน
10. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง
อินเตอร์เน็ต Broadband” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส .1-2 แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จานวน 57 คน ในวันศุกร์ที่7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงานแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่ น ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมก่อให้เกิดทักษะการทางานอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดทัศนะคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ

“เทคโนโลยี

11. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่รั้วอาชีวะ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้จัดทาโรงการภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสูร่ ั้วอาชีวะ โดยจัดอบรมการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการท่องเที่ยว จานวน 32 คน โดยคุณนวพล ใจดี และอบรมการทาครีมนวดฝ่าเท้า
ให้กับนักเรียนชั้น ปวช . 2 สาขาการท่องเที่ยว จานวน 34 คน โดยคุณอิศยาภรณ์ ใจดี ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม
2556 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตกิ ิจกรรมการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ดา้ นอาชีพให้กับนักเรียน โดยใช้งบประมา ณ
เป็นค่าตอบแทน 8,000 บาท และค่าวัสดุ จานวน 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

12. สานึกรักบ้านเกิด
นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว จานวน 77 คนได้ดาเนินโครงการสานึกรักบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 13– 14
มิถุนายน 2556 ณ บ้านเจ้าพระยายมราช (ยะมะรัชโช) อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการพูด บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก การใช้ปฏิภาณไหวพริบ เกิดค วาม รัก ความหวงแหน และความภูมิใจ
ใน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
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13. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้เชิญนายสมโภช ชนาลัย มาให้ประสบการณ์ความรู้และทักษะแก่นักเรียน
ในระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 72 คน เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยรับฟังการบรรยายเรื่อง “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop”
14. ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ทา สัญญาฝึกอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ปวช. 2
สาขาการท่องเที่ยว 34 คน ที่ต้องออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตรตามสถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการได้สร้างคว ามเข้าใจให้ตรงกันถึง
กฎระเบียบแลข้อตกลงต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

15. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล ก่อนที่จะ
ส่งออกฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2555 มีนักศึกษาระดับ ปวส. ออกฝึกงาน จานวน 172 คน สถาน
ประกอบที่รับฝึกงาน จานวน 46 สถานประกอบการ และภาคเรียนที่ 1/2556 มีนักศึกษาระดับ ปวช . ออกฝึกงาน
จานวน 386 คน สถานประกอบที่รับฝึกงาน จานวน 97 สถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
10,000 บาท
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16. จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดอบรมการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจตรงกันกับสถานประกอบการ และนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะและความสามารถให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ทาการเปิดสอนในระบบทวิภาคีระดับชั้น ปวช. จานวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ ปวช.1 ธุรกิจอาหาร
ปวช. 1 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ปวช. 2 ธุรกิจอาหาร ปวช. 2 ธุรกิจค้าปลีก และปวช. 3 ธุรกิจค้าปลีก
17. ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกทุกชั้นปีฝึกประสบการณ์อาชี พในสถานประกอบการ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนรู้การฝึกทักษะของผู้เรียนที่เน้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัตจิ ริงใน
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ทัง้ นี้ไม่นับรวมการฝึกงานตามหลักสูตร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 5,000 บาท
18. พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงแรม แอม
บาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยรับนักเรียนทวิภาคีสาขาการโรงแรม
เข้าฝึกอาชีพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน มีที่พักพร้อมกับมีรายได้ระหว่างเรียนโดยทาสัญญาฝึกอาชีพ
ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-94-

19. พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 งานประกันคุณภาพได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน ให้แก่ครูจานวน 10 คน เจ้าหน้าที่จานวน 10 คน ผู้ปกครองจานวน 10 คน และนักเรียน 34 คน โดยมี
คุณครูอัญชรีย์ สรว งท่าไม้ และคุณครูอรทัยภ์ ทามา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารและ
ระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงาน โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุจานวน 6,000 บาท
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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. ผลิตสื่อช่วยสอน (CAI) ในวิชาชีพ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้ผลิตสื่อช่วยสอนในรายวิชามารยาทและสมาคม จานวน 1 รายวิชา ซึ่งใช้
สอนให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช . 2/1 และ 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 72 คน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาวิชาชีพให้ มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย
4,000 บาท
2. พัฒนาบทเรียนรายวิชาใบตองและแกะสลัก 1
คุณครูจินดา สิทธิแสงวัฒนา ได้จัดทาสื่อ Power point ในรายวิชาใบตองและแกะสลัก 1 เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยาก
เรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาทาวิจัยสถาบัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ทาวิจัยสถาบันจานวน 22 เรื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 50,000 บาท ดังนี้
1. ความต้องการเพิ่มทักษะด้านงานประดิษฐ์เพื่อเสริมอาชีพของประชาชนเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึกษาวิธีการรักษาความสดของผักผลไม้ที่แกะสลักให้คงสภาพอยู่ได้นาน
3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าสูอ่ าชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของนักเรียน ปวช. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. ศึกษาลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
5. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการการปฏิบัตงิ านของนักเรียนนักศึกษา แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. การศึกษาความเหมาะสมการจัดสภาพห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
8. การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. ศึกษาสาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีต่า
10. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11. การศึกษาผลการนาความรู้ บัญชีครัวเรือนสูช่ ุมชน
12. การศึกษาผลของการใช้การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในวิชาการขาย 2 ของผู้เรียนชั้นปีที่ 1
13. ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อปริมาณนักเรียน นักศึกษา ที่ลดลงของแผนกวิชาการขายและการตลาด
14. การพัฒนาคุณลักษณะด้านการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการและ
การจัดการทั่วไป
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15. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขางานการเลขานุการศึกษาเฉพาะ : นักเรียน ปวช.1
การเลขานุการ
16. ความคาดหวังของสถานประกอบการในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียน ปวช.3
18. เปรียบเทียบสภาพการให้บริการที่เป็นจริงกับสภาพให้บริการที่คาดหวังของผู้ใช้บริการห้อง Internet
19. ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน : เฉพาะกรณีศึกษาสถานประกอบการภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
20. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปริมาณนักเรียนออกกลางคันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
21. ความคาดหวังในการเรียนสาขางานการออกแบบของนักเรียน ปวช. สาขาวิชาการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
22. แรงจูงใจในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพของนักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. ติดตามการดาเนินงานตามคาสั่งของวิทยาลัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามคาสั่งของวิทยาลัย จานวน
ทั้งหมด 69 กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
2. ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน ซึ่งภาคเรียน
ที่ 2/2555 มีคุณครูสง่ วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 69 เรื่อง และในภาคเรียนที่ 1/2556 มีคุณครูสง่ วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 72
เรื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,500 บาท
ในภาคเรียนที่ 1/2556 ได้มีกา รจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมี งานวิจัยที่อยูใ่ นระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 4 เรื่อง และอยูใ่ นระดับคุณภาพดี 10 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางภิญญดา
อยู่สาราญ
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
นางสาวพจนา สลับลึก
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ระดับคุณภาพดี 1. นางสาววิราวรรณ
2. นางสาวนิภาวดี
3. นางสาวพรรณี
4. นายกวินธร
5. นางอนัญญา
6. นางรัชนีบล
7. นายสุทธิ
8. นางวรรณา
9. นางวันเพ็ญ
10. นางจินดา

สายแก้ว
มาลมพันธ์
สุคันธิน
ไขหทัยบุตร
เวียงสีมา
ศรีธนาอุทัยกร
อัมรินทร์
ทองสุข
สาลีผลิน
สิทธิแสงวัฒนา

3. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
คุณครูอัญชรีย์ สรวงท่าไม้และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 การจัดการ จานวน 3 คน ได้ประดิษฐ์เครื่องทา ลาย
เอกสาร 3 in 1 คุณครูภิญญดา อยู่สาราญและนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 5 คน ได้ประดิษฐ์
กระเป๋าอเนกประสงค์สาหรับคนพิการทางสายตา และคุณครูชนาวุฒิ มูลจันทร์และนักเรียนระดับ ปวช
. 2/2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 3 คน ได้ประดิษฐ์เครื่องทาน้าส้มเกล็ดหิมะ เพื่อส่งเสริมการ นานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่มาใช้ เป็นการสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในด้านการทาลาย
เอกสารแล้วสามารถเป็นช่องท างในการต่อเติมใหม่ให้สามารถใช้ ดาเนินการในรูปแบบอื่นได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุทั้งสิ้น 90,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555 ที่โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยมีท่านผู้อานวยการบรรจง สกุลพราหมณ์ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 411 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวน 289 คน ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจานวน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 15,000 บาท

2. เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยจัดส่ง
ข่าวสารเผยแพร่สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อประชาสัมพันธ์ขา่ วสารที่มีประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอยจานวน 1,000 บาท
3. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กันยายน 2555-กุมภาพันธ์ 2556
จานวน 2,100 เล่ม เพื่อเผยแพร่ขา่ วสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรรวมทั้ง หน่วยงานภายนอก
ได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ ิจกรรมของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 65,100 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยฯ มีการใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการของงานต่างๆ ในทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

งาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

673,230.30

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

466,630.30

1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

จานวนเงิน
30,000
0

1.1 งานสารบรรณ

35,000

2 งานครูที่ปรึกษา

5,000

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000

3 งานปกครอง

13,000

4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

12,000

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

411,630.30

2 งานบุคลากร

20,000

5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

0

3 งานการเงิน

25,000

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

0

4 งานการบัญชี

20,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

111,000

5 งานพัสดุ

1 งานวางแผนและงบประมาณ

20,000

6 งานอาคารสถานที่

50,000
20,000

2 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

15,000

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

51,600
20,000

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

7,000
34,000
30,000

ฝ่ายวิชาการ

154,991

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

40,000

2 งานวัดผลและประเมินผล

39,991

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด

45,000

3.1 งานห้องสมุด

35,000

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

10,000

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

15,000

5 งานสื่อการเรียนการสอน

15,000

รวมทั้งสิ้น
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กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งานวางแผนและงบประมาณได้จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางานในแผนกวิชาและงาน ได้
จัดประชุมเพื่อ จัดสรร งบประมาณในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โดยมีโครงการพัฒนา การ
ปฏิบัตงิ านที่ได้รับอนุมัตทิ ั้งหมดจานวน 155 โครงการ และได้ทาสาเนา จานวน 80 เล่ม มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหม่
งานวางแผนและงบประมาณได้จัดซือ้ วัสดุสานักงานเพื่อนามาใช้ในการ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
2,000 บาท และครุภัณฑ์ 5,000 บาท เป็นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณทัง้ สิน้
7,000 บาท
3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จานวน 155 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดา เนินงานตลอดจนการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ าร และสรุปเป็นข้ อมูลในการจัดสรรงบประมาณสา หรับโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณต่อไป
และทาสาเนามอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ผลการดาเนินงานดังกล่าวไปยังสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
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กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา RMS 2012”
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายติดตั้งระบบ จานวน 1 เครื่อง และตัวกระจาย
สัญญาณ จานวน 1 เครื่อง ซึ่งได้ติดตั้งไว้ที่หอ้ ง Server room เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ จานวน 36,000 บาท
2. พัฒนาบุคลากรกับระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารห้แก่หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ จานวน 65 คน เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ โดยคุณครูพุทธชาติ เกตุหริ ัญ เป็นวิทยากรให้
ความรู้ ได้จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมดรีมเวฟเวอร์ เพื่อให้บุคลากรของสถาน ศึกษา
สามารถนาข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์โดยผ่านเว็บไซต์ได้

3. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จานวน 80 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้เทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ โดยคุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโ ครซอฟท์ (ประเทศไทย จากัด ) เป็น
วิทยาการให้ความรู้ และในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ จานวน 65 คน เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ โดย
คุณครูพุทธชาติ เกตุหิรัญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย จานวน 10,000 บาท
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4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้จัดซือ้ วัสดุสานักงาน เพื่อนามาพัฒนาระบบ งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้นาวัสดุสานักงานไปใช้ในการจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้งบประมาณจานวน 5,000 บาท
5. พัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ RMS
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการ RMS ให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับ
องค์กร
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนก จานวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของแผนกและเป็นการวางแผนระบบงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
วิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บุคลากรภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดทารายงานประเมินตนเองของแผนก จานวน 1 แฟ้ม เพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของแผนกและเป็นการวางแผนระบบงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของวิทยาลัย

3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัย เกี่ยวกับ
มาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งมี 7 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยรู้และเข้าใจในมาตรฐานของ
สถานศึกษามากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,000 บาท

4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานศึกษา และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
ที่มาขอใช้บริการ
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5. ประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา/สถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาจานวน
11 แผนกวิชา
เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ต้องพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามระบบกลไกประกันคุณภาพอีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความ
ร่วมมือให้กับบุคลากรของแผนกวิชา ซึ่งผลการประเมินทั้ง 11 แผนกวิชา อยู่ในระดับดีมาก โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุทั้งสิ้น 2,990 บาท
6. จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย ประกอบด้วย
7
มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และเผยแพร่ SAR ของสถานศึกษาไปยังสานักงาน
คระกรรมการการอาชีวศึกษา

7. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทารายงานประเมินตนเองของแผนกวิชา จานวน 11 แผนก
วิชา เพื่อให้แผนกวิชาได้รับทราบข้อมูลจากการสรุปผลการดาเนินงานของทุกมาตรฐาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
จานวน 2,990 บาท
8. จัดทาคู่มอื การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานประกั นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาคู่มอื การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
9. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู เพื่อให้ครูจัดทาข้อมูล
ในแต่ละมาตรฐาน และยังใช้ข้อมูลมาพัฒนาในแต่ละแผนกวิชารวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้

Annual Report 2013  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-109-

ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนิน งานตาม โครงการ
พัฒนาการปฏิบัติงานประจาปี ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่วางไว้ ทั้งหมด จานวน 155 โครงการ มีผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละความสาเร็จ 97.42 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
7
8
7
15
35
12
5
5
3
12
19
3
3
3
1
3
5
9
155

โครงการที่ทา
สาเร็จ
7
8
7
14
35
12
5
3
3
12
18
3
3
3
1
3
5
9
151

โครงการที่
ไม่ได้ทา**
1
2
1
4

ร้อยละ
ความสาเร็จ
100
100
100
93.33
100
100
100
60.00
100
100
94.74
100
100
100
100
100
100
100
97.42

**หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ทา รายละเอียดปรากฏในหน้า 63 โครงการที่ 13, หน้า 81 โครงการที่ 1,
หน้า 81 โครงการที่ 3 และหน้า 91 โครงการที่ 6
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