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เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความ
ไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึน้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะทีป่ รึกษา
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
นางปุญญิสา พันธุ์ภกั ดี
นายจาลอง กาละพงศ์
นายภานุพนั ธ์ พันธนิต
นางวันทนา โพธิ์รัง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จดั ทา
นางณัฐญา อัมรินทร์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวเกสร อินทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

คำนำ
นับ ตั้งแต่พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พุท ธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ใ นการปฏิรูป
ระบบการศึกษาของประเทศเป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ด าเนินการพั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบการบริ หารจัดการอาชี วศึก ษาอย่า งต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้ ง ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางและสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมุ่ ง เน้ น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
วิท ยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุรี จึงได้ นาแนวทางดังกล่าวมาใช้ใ นการบริหารจัดการทั้งใน
ด้านวิชาการ ด้านแผนงาน ด้านการเงิน และงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบ
งบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิท ยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีภายใต้ก ารบริ หารงานของ

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ
4 ท่าน ได้แก่ นายจาลอง กาละพงศ์ นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ และนางวันทนา
โพธิ์ รั ง ซึ่ ง ได้ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ใ ห้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล ทาให้ได้ผลนานัปการดังปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานเล่มนี้
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รีห วัง เป็ น อย่ างยิ่ง ว่า การเผยแพร่ ข้อ มูล ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปีเ ล่มนี้ต่อสาธารณชน จะเป็น แนวทางให้ผู้ที่เ กี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมสืบไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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จากอดีต...สู่ปัจจุบัน
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์
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การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษา

66 ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

84 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเ้ รียน

89 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

97 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

102 ยุทธศาสตร์ที่ 7
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้

111 ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

113 ยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
118 ยุทธศาสตร์ที่ 11
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
121 ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์
จากอดีต...สูป่ ัจจุบัน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลผู้เรียน

คณะผู้บริหาร

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา

นายจําลอง กาละพงศ์
รองผู้อํานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร

นางปุญญิสา พันธุภ์ ักดี
รองผู้อํานวยการ
ฝุายวิชาการ

นางวันทนา โพธิ์รัง
รองผู้อํานวยการ
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ

นายภานุพันธ์ พันธนิต
รองผู้อํานวยการ
ฝุายพัฒนากิจการ นร. นศ.

นางภิญญดา อยู่สําราญ
หนผ. สามัญสัมพันธ์

นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
หนผ. คหกรรมทั่วไป

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา
หนผ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา
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

นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติกําธน
หนผ. การโรงแรม

หนผ. การท่องเที่ยว
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หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
• งานความรวมมือ
• งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการตามคุณวุฒวิ 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 เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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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 ทิ ยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 80.8 ตารางวา
เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยน
ชื่อ เป็ น “โรงเรี ย นอาชีว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ” และในปี พ.ศ. 25251ได้ รับ การยกฐานะเป็ น “วิ ทยาลั ย อาชีว ศึก ษา
สุพรรณบุรี”
พ.ศ. 2484 เปิดทําการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ 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 รับ
นักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
พ.ศ.2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี
พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี
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 เปิด สอนหลั กสู ตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภ าคี ธุรกิจ สถานพยาบาลร่ว มกั บ
โรงพยาบาลศุภมิตร
พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
พ.ศ.2543 จัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฃ
พ.ศ.2545 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet เพื่อให้
นักเรียนทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับบริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา จํานวน 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
พ.ศ. 2555

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างห้อง
ประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร
จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้าง
หลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทํากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
ธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
ระบบทวิภาคี
เกียรติและความภาคภูมใิ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2554
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทําอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประเภทกับข้าว
เพื่อสุขภาพ “ปลาหมําสมุนไพร”
- นักเรียนและคณะครูแผนกวิชาคหกรรม ได้รับการคัดเลือกจากสํานักพระราชวังในการจัดทํา
ดอกไม้เนื่องในงานพระราชพิธีพรราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอเจ้าฟูา
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เนื่องในวันปิยมหาราช
จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลชนะเลิศ หน่วยมาตรฐานองค์การดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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บุคลากรดีเด่น
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์
เฟือ่ งฟูลอย
นายจําลอง
กาละพงศ์
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
นางพรสวรรค์
สระบัว
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
นายกิตติศักดิ์
หงวนตัด
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทําอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมําสมุนไพร”
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นาวสาวปรีญา
โพธิ์เพ็ชร
- นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์
แผ่นดินแม่ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวสิริยา
แพ่งเพชร
นาวสาวกรวิสาร์
แจ้งจิตร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์
แผ่นดินแม่ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนวพร
พรมแสน
นางสาวช่อผกา
ภูมิฤทธิ์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทยซอด้วง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค และชาติ
นายโฆษิต
สิงห์เรือง
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- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะรักการอ่าน ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวมติมนต์
ศรีอ่ําดี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะออกแบบการ์ตูนไทยด้วยคอมพิวเตอร์
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวอริยา
รุ่งเรื่อง
นางสาวโสภารัชต์
คล้ายฉ่ํา
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพานขันหมาก พานแหวนหมั้น ระดับ ปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายนริศ
นาคชลธี
นายนวพร
ปราบสุข
นาวสาวภิมนต์
มงคลทอง
นางสาวนพรัตน์
คลําเฉยดี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทยจระเข้ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวภรภัทร
สุดแสวง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์พุ่มประดิษฐ์จากผ้าตกแต่งสถานที่
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวภรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาวอุษณีย์
เพชรดี
นางสาวสุภัทราชา สวนกลิ่น
นายอดิเรก
สุขสวัสดิ์
นายจักรพงษ์
สุวรรณรัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวปิยะวัฒน์
มักม่วน
นางสาวอมรรัตน์
ปฐมธรรมการ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวสุนษิ า
มะโน
นางสาวสุกัญญา
จันทร์ภักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวอัญชลี
นุรักษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวชนนัส
คําพุฒ
นางสาวสุนารี
คําตัน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวประภัสสร สุขเถื่อน
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเพลงสากลหญิง
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง “เมนูเพื่อสุขภาพ” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิตยา
เณรกอวัง
นางสาวปณัฏฐา
ตําแยโย
- 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 “เครื่องทําลายเอกสารแบบทูอนิ วัน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิภาพร
แก้วพระโต
นาวสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ระเบียบ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง “เครื่องชิลส์ กรีน” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์
อินทุมาร
นายกิตติภรณ์
นิลเขตร
นายฉัตรชัย
เวสะนุวรรธนะ
ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.03
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ “ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้ําพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสําหรับผู้ประสบภัย
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและ
ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 13
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- สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลการส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน
- รางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา การประกวดออกแบบของที่ระลึก จากผลิตภัณฑ์ผ้าฝูาย
ศิลปาชีพ “ฝูายทอใจ ครัง้ ที่ 5” จากศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลครูสอนดี ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศษิ ย์ จากสํานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางปุญญิสา
พันธุ์ภักดี
นางสุดารัตน์
ผิวรุ่งสุวรรณ
นายโฆสิต
รัตนานุเคราะห์
นางกัลยาณี
ไกรศรีประสิทธิ์
นางวรรณา
ทองสุข
นางสาวสุภาพร
รัตนโชติช่วง
นางขนิษฐา
ภมรดล
นางศิริรัตน์
รัตนานุเคราะห์
นางจินดา
สิทธิแสงวัฒนา
นางบุญสม
สําเนียงแจ่ม
นางรัชนีบล
ศรีธนาอุทัยกร
นายสุเทพ
สุทธิบุตร
นางพิมพ์ปวีร์
ศรีกิจการ
นางปรารถนา
เกิดโชค
นางสาวชิรญา
พรมทอง
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
นางระวีวรรณ
ทองวิเศษสุข
นางสาวพจนา
สลับลึก
นางสาวอัญชรีย์
สรวงท่าไม้
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายสุทธิ
อัมรินทร์
นางณัฐญา
อัมรินทร์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
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- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส.
นางสาววิไลลักษณ์ สุมติ รเดช
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ “ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้ําพริกล่องวารี” ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี 2555 ประเภทที่ 1 อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสําหรับผู้ประสบภัย
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
จันทร์คํา
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การออกแบบตัดเย็บชุดลําลองวัยรุ่น 14-15 ปี
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงสากล
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายกฤษดา
ยอดเพชร
- รางวัลชนะเลิศ การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเข้ารูปแขนสัน้ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวเยาวลักษณ์ เมฆสาร
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญประเทศ
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดบิ จากเผือก
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายกอบสิน
ปทุมานนท์
นางสาวน้ําฝน
สุธิโส
นางสาวกนกพร
โพธิ์ศรี
- รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวสุธิดา
จันทะวงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สวนกลิ่น
นางสาวนิสรา
สอนสุภาพ
นายวรพล
โพธินิล
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
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- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
นางสาววรารัตน์
เดชคง
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับปวช.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวสุพรรษา
ฉิมพลีศิริ
นางสาววิจิตรา
ขุนจันทร์
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภาณุภณ
ทัศสาคร
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากล ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายคณิศร
ศรีโมรา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
และรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค “เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังงานมือแบบพกพา”
นางสาวสมหญิง
ฤกษ์โชคดี
นางสาวดวงกมล
สว่างอารมณ์
นางสาวพัชรินทร์
เรือนตือ้
- 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
กล่ําขํามี
นางสาวประกายรุ้ง ภูฆัง
นางสาวเพชรรัตน์
อ่อนอินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค “น้ํายาขัดพื้นจากน้ําซาวข้าว”
นายกฤษณ์
พันธีร์
นางสาวปรัชญ์ดา
เศกสุวงศ์
นางสาวปรุงฉัตร
กาฬภักดี
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ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ
- รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ “ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Smart Lab235”
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ดร. พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
- รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดร. จันทรา
ส่งศรี
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางกันยา
รัตนพวงทอง
นายนนท์
เกตุพรหม
นายสัมพันธ์
หยกสุวรรณกุล
นางสาวฉัตรระวี
ศรีคํา
นายมนต์ชัย
อัมพวานนท์
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางสาวนิโลบล
บุญชู
นางสมใจ
บุญมี
นางสาวศรัณยา
เอมอินทร์
นางสาวสุชาดา
มีอําพัน
นายกิตพิ งศ์
โกวิทวณิชชา
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางราตรี
พรหมแท่น
นางกานต์สิรี
อูอ่ รุณ
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
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นางสาวนิภาพร
แจ่มเสียง
นางนิภา
สุทธิบุตร
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
นางสาวยอดขวัญ
กุลเกตุ
นางสาวสุมาวดี
จันทร์เพ็ญ
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายประภัส
ริว้ ไสว
นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
- รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
หลักสูตรระดับ ปวส. ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)”
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวส.
นางสาวพลอย
บุญเมือง
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ในงานแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขากราฟิกดีไซน์ ในงานแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 25 ระดับภาค
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร
- รางวัลชนะเลิศการประกวดของขวัญวันแม่ ในงานไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นายรักษิต
บุญนาค
นายชัยรัตน์
คําเกลา
นางสาวนิดาลักษณ์
คะโยธา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ในงานประชุมองค์การวิชาชีพชาติ
นางสาวชนนิกานต์
มณีอนิ ทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง)
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลชนะเลิศ การออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า ระดับปวช. ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายวัชรพงศ์
แซ่จิ๋ว
นางสาวกมลฉัตร
ช้อยเชื้อดี
นางสาวนภัสสร
แย้มกระจ่าง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า ระดับปวช.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
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นายวัชรพงศ์
แซ่จิ๋ว
นางสาวกมลฉัตร
ช้อยเชื้อดี
นางสาวนภัสสร
แย้มกระจ่าง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง)
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของอาเซียน การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง)
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลชนะเลิศ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลไม้แปรรูป ระดับปวช.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร์
นางสาวสุรางคนา
แสงศรี
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช้ภายในห้องรับรอง ระดับปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดัปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภานุถณ
ทัศสาคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติลงภาชนะ ระดับปวช.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
ทองเพ็ง
นางสาวเจนจิรา
สิทธิพงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
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- 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
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “ห้องเรียนพุทโธโลยี”
- รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภท
ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1”
- รางวัลระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน" โดย ท่านหญิง (หม่อมเจ้า)
มาลินีมงคลยุคลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสาวจันทรา

ส่งศรี

- ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวพุทธชาติ

เกตุหิรัญ

- รางวัลสุดยอดครูดีตามโครงการครูดีมีทุกวัน จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางภิญญดา

อยู่สําราญ

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางณัฐญา
อัมรินทร์
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- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวพุทธชาติ

เกตุหิรัญ

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางขนิษฐา

ภมรดล

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางราตรี

พรหมแท่น

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ทํามา
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มคี วามสามารถดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
จากกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุจิโรจน์

สิทธิมาศ

- ได้รับตําแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

- ได้รับตําแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพรพิมล

วงษ์พันธุ์

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายภูมริ ัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
แก้วปาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาโตนด
- รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดการพูดในที่สาธารณเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
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- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกอบอาหารว่างหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับปวช.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายทรงพล
โพธิ์หริ ัญ
นางสาวอัญชนก
เฉลียวไวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บํารุงชนม์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ของที่ระลึกสําหรับตกแต่งบ้าน ระดับปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นางสาวธัญญลักณ์
มาเกิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
- รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาคใหม่
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (7 หย่อง)
ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ
นายจิรภัทร
เขาสมบูรณ์
- รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาประวัตศิ าสตร์ไทย ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ

ศรีตองอ่อน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญเพ็ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) ในงานประชุมองค์การวิชาชีพระดับภาค
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
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- รางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค เรื่อง “เครื่องกําหนดปริมาณกําหนดขนาดขนมไทย”
นางสาวสโรชา

สิทธิวงษ์

นางสาวเจนจิรา

ปรางจันทร์

- รางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในงานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค เรื่อง “สายหุม้ เบลท์คลายเครียด Belt Aroma Therapy”
นางสาวสุพัตตรา

สุวรรณะศร

นางสาวจิตติพร

วรรณะภูติ

นางสาวพัชราภา

เหลืองประเสริฐ

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
เรื่อง “ดินน้ํามันจากเยื่อกระดาษ”
นางสาวธนพร

บัวมี

นางสาวรุ่งกัลยา

อ่านคําเพชร

นางสาววรวรรณ

รุ่งเรือง

- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
เรื่อง “สีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ”
นางสาวณัฐชา

เกิดวัน

นางสาวอัญชิสา

ชวนเชาว์

นางสาวสุชาวดี

น้ําทิพทา
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ข้อมูลสถานศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัย
ความรู้ดี

ความรู้ดี มีวนิ ัย น้ําใจนักกีฬา
หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัตแิ ละทักษะ

มีวินัย

หมายถึง การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือการควบคุม
พฤติกรรม และอารมณ์ของตนเองให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ กติกาของสังคมได้

น้าใจนักกีฬา

หมายถึง การรู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย รวมทั้งการต่อสูแ้ ละแข่งขันไปด้วยวิถีทางของ
กีฬาอย่างเต็มความสามารถ เคารพในกฎ กติกา และยอมรับคําตัดสินโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
รวมไปถึง การนําคุณธรรมข้อนีไ้ ปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่นสุภาพอ่อนน้อม ยุตธิ รรม
สามัคคี หนักแน่น เป็นต้น

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา
ทักษะดี

ทักษะดี มีวนิ ัย

หมายถึง ความสามารถ หรือความชํานาญในการปฏิบัตงิ านได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
และถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู่ ตลอดจนความสามารถในการ
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

มีวินัย

หมายถึง การปฏิบัตติ นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือการ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
กติกาของสังคมได้
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เอกลักษณ์วิทยาลัย
กิจกรรมเด่น

กิจกรรมเด่น เน้นทักษะวิชาชีพ
หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

เน้นทักษะวิชาชีพ

ผู้เรียนขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การฝึกทักษะปฏิบัตใิ ห้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ความชํานาญทางด้านวิชาชีพของตนเอง

สัญลักษณ์ประจ้าวิทยาลัย

สีเขียว
สีเหลือง

สัญลักษณ์

สีประจําวิทยาลัย

ดอกไม้ประจําวิทยาลัย

ประจําวิทยาลัย

สีเขียว-สีเหลือง

ดอกสร้อยอินทนิล

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

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

จ้านวน

ข้าราชการ

56

คน

1.1 ผู้บริหาร

5

คน

1.2 ครูผู้สอน

51

คน

2.

พนักงานราชการ

3

คน

3.

ครูพิเศษ

17

คน

รวม

76

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้างประจํา

7

คน

3.

ลูกจ้างชั่วคราว

36

คน

รวม

44

คน

รวมบุคลากรทังหมด

120

คน

ข้อมูลบุคลากร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4.17%

ผู้บริหาร

30.00%
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
5.83%

ครูพิเศษ

0.83%

42.50%
14.17%

2.50%

ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
จ้านวนคน
ต้าแหน่ง

ระดับต้าแหน่ง

ช ญ รวม

1. ผู้บริหาร

คศ.1

คศ.2

ระดับการศึกษา

คศ.3

คศ.4

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ ช ญ

เอก

โท

ตรี

2

3

5

-

-

-

-

2

3

-

-

-

5

-

รวมผู้บริหาร

2

3

5

0

0

0

0

2

3

0

0

0

5

0

2. ข้าราชการครูผสู้ อน
แผแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

4

8

12

1

-

2

5

1

3

-

-

-

6

6

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-

4

4

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

4

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

-

2

2

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

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

-

6

6

-

-

-

4

-

2

-

-

1

1

4

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

5

7

-

-

2

4

-

1

-

-

1

3

3

แผนกวิชาการออกแบบ

2

1

3

-

-

2

1

-

-

-

-

-

1

2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

11 40

51

1

1

9

23

1

15 0

1

2

19

30

13 43 56

1

1

9

23

3

18 0

1

2

24

30

รวมข้าราชการครูผสู้ อน
รวมผู้บริหารและข้าราชการครู

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

1

3

4

-

-

4

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2

1

3

-

-

3

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

1

1

-

-

1

สาขาวิชาการบัญชี

-

3

3

-

-

3

สาขาวิชาการเลขานุการ

-

3

3

-

1

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

-

2

-

-

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

1

1

-

-

1

5

12

17

0

1

16

5. ครูพเิ ศษ
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

รวมครูพิเศษ

ต้าแหน่ง

จ้านวนคน

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ปวส.

ปวช.

ป.6

1
1
2

2
1
-

1
2
1
1
2

-

1
-

1
2
1
2

4

3

7

0

1

6

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

จ้านวนคน

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ป. ตรี ปวส.

ปวช.

ป.4-6

-

1

1

-

1

-

-

3

3

-

3

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บุคลากร

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

-

2

2

-

2

-

-

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

2

-

-

เจ้าหน้าที่ผลิตการค้า

-

2

2

-

2

-

-

เจ้าหน้าที่วัดผล

-

3

3

2

1

-

-

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

-

1

1

1

-

-

-

เจ้าหน้าที่วจิ ัย

-

1

1

1

-

-

-

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

-

1

1

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานขับรถ

1

-

1

-

1

-

-

2

-

2

-

-

-

2

2

5

7

-

-

-

7

1

-

1

-

-

-

1

9

27

36

11

15

0

10

นักการภารโรง
ยาม
รวมลูกจ้างชัว่ คราว
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ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานออกแบบเสือ้ ผ้า
1.2สาขางานตัดเย็บเสือ้ ผ้า
1.3สาขางานอาหารและโภชนาการ
1.4 สาขางานธุรกิจอาหาร
1.5 สาขางานคหกรรมศาสตร์
1.6 สาขางานคหกรรมการผลิต
2. สาขาวิชาการตัดเย็บเสือ้ ผ้าสตรีชั้นสูง
3. สาขาวิชาการประกอบอาหาร
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพาณิชยการ
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขางานการขาย
1.3 สาขางานการเลขานุการ
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
1.5 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาศิลปกรรม
1.1 สาขางานการออกแบบ
1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
รวมทังสิน

ระดับปวช.

รวมทังสิน

ระดับ ปวส.

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม ปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

45
25
6
76

15
33
15
26
89

7
29
23
59

15
7
107
40
6
49
224

5
13
18

15
15

5
28
33

15
7
107
40
6
49
5
28
257

37
29
66

34
34

35
35

37
98

-

-

37
98

135

-

-

135

131
52
71
90
19
363

139
59
67
71
13
349

94
51
67
71
16
299

364
162
205
232
48
1,011

-

-

-

364
162
205
232
48
1,011

-

-

-

-

80
33
29
44

55
20
22
37

135
53
51
81

135
53
51
81

-

-

-

-

186

134

320

320

21
29
50

32
39
71

30
35
65

83
103
186

-

-

-

83
103
186

555

543

458

1,556

204

149

353

1,909
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จ้านวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ประเภทวิชา / สาขางาน

ประเภทวิชาคหกรรม
1 สาขาวิชาคหกรรม
1.1 สาขางานออกแบบเสือ้ ผ้า
1.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ
1.3 สาขางานธุรกิจอาหาร
1.4 สาขางานคหกรรมศาสตร์
1.5 สาขางานคหกรรมการผลิต
2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3 สาขาวิชาการตัดเย็บเสือ้ ผ้าสตรีชั้นสูง
4 สาขาวิชาการประกอบอาหาร
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรม
2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1 สาขาวิชาพาณิชยการ
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขางานการขาย
1.3 สาขางานการเลขานุการ
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
1.5 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการตลาด
3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1 สาขาวิชาศิลปกรรม
1.1 สาขางานการออกแบบ
1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
รวมทังสิน

ระดับปวช.

รวมทังสิน

ระดับ ปวส.

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม ปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

45
40
20
15
-

15
45
25
6
-

33
15
26
-

15
123
80
26
26
15
-

-

-

76

89

285

5
13
18

15
123
80
26
26
15
5
28

120

15
15

5
28
33

318

40
40

37
29

34

-

-

80

66

34

77
103
180

-

-

-

77
103
180

135
70
70
130
30

131
52
71
90
19

139
59
67
71
13

435

363

349

405
181
208
291
62
1,147

-

-

-

-

-

35
35
70
705

405
181
208
291
62
1,147

-

-

-

-

-

-

-

70
30
30
70
200

80
33
20
44
186

150
63
59
114
386

150
63
59
114
386

21
29

32
39

88
103

-

-

-

88
103

50
555

71
543

191
1,803

215

204

419

191
2,222
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จ้านวนนักเรียนนักศึกษานอกระบบ

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
205

รวม
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. 2557

รายการค่าใช้จา่ ย
1 งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 เงินประจาตาแหน่ง
1.3 ค่าจ้างประจา
1.4 พนักงานราชการ
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว
2 งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์

ปวช.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน

- 33,816,627.38
- 28,610,742.09
- 2,910,130.63
1,631,104.66
664,650.00
2,782,992.17 3,259,700.00
343,510.00 2,339,562.00
121,209.80
172,449.20
2,318,272.37
29,923.87
717,764.93
-

99,400.00
32,000.00
67,400.00
-

4,794,195.00
4,794,195.00
3,271,155.00
602,148.00
471,665.43
1,477,475.39
719,866.18
7,128,979.28

เงินรายได้

รวม

1,607,621.00 40,218,443.38
- 28,610742.09
2,910,130.63
1,631,104.66
664,650.00
1,607,621.00
6,401,816.00
7,920,671.20 17,333,918.37
1,003,620.00 4,320,840.00
2,387,391.11
3,152,715.54
3,385,641.97
7,278,713.60
1,144,018.12 2,581,649.23
1,532,827.00 1,532,827.00
- 7,128,979.28

ร้อยละ
58.41
41.55
4.23
2.37
0.97
9.30
25.18
6.28
4.58
10.57
3.75
2.23
10.35
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สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
รายการค่าใช้จา่ ย
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.
294,999.04
3,077,991.21

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน
เงินรายได้
7,128,979.28
45,000.00
83,000.00
43,000.00
3,336,937.05
680,570.00
1,355,400.00
1,585,072.23
1,465,874.96
767,500.00
6,072.58
102,800.00
38,542,202.34
866,900.00 15,200,401.86 11,163,919.20

รวม
7,128,979.28
45,000.00
83,000.00
43,000.00
3,336,937.05
680,570.00
1,355,400.00
1,585,072.23
2,637,246.58
68,851,414.61

ร้อยละ
10.35
0.07
0.12
0.06
4.85
0.99
1.97
2.30
3.83
100.00

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 6,307,917.70 บาท ณ 30 กันยายน 2557
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กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปงบประมาณแยกตามผลผลิต
16%

5%

12%
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน
เงินรายได้

22%
56%

1%

1% 0%
2% 6% 2%

4%

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

77%

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

83%

เงินเดือน

ผลผลิตระยะสั้น

เงินประจาตาแหน่ง

4% 8%

ค่าจ้างประจา

8%

5%

พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าวัสดุ

88%

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน
งบบุคลากร

9%
18%
6%
8%

เงินรายได้

59%

ค่าตอบแทน

13%

7%

ค่าจ้างชั่วคราว

8%
21%

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

36%

15%
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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 เงินอุดหนุนทุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
3 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
5 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it)
6 อาชีวสร้างผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจร
7 จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
8 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
9 ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
10 ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
11 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
12 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
13 ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งปีงบประมาณ

รวมงบประมาณ
15,023,329.28
8,065,350.00
3,336,937.05
680,570.00
1,355,400.00
1,585,072.23
45,000.00
43,000.00
83,000.00
540,000.00
204,999.04
227,500.00
49,994.56
358,305.21
560,075.19
38,500.00
90,000.00
497,500.00
17,761,203.28
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา

ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สามัญสัมพันธ์

155,800.00

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

67,600.00

3

อาหารและโภชนาการ

438,100.00

4

คหกรรม

136,500.00

5

การบัญชี

154,880.00

6

การขายและการตลาด

82,500.00

7

การเลขานุการ

168,000.00

8

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

120,120.00

9

การออกแบบ

132,720.00

10

คอมพิวเตอร์กราฟิก

123,830.00

11

การท่องเที่ยว

79,200.00

12

การโรงแรม

44,800.00
รวม

1,704,050.00

การโรงแรม
สามัญสัมพันธ์
การท่
อ
งเที
ย
่
ว
2.63%
คอมพิวเตอร์กราฟิก
9.14% ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4.65%
7.27%
3.97%
การออกแบบ
7.79%
อาหารและโภชนาการ
25.71%

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.05%
การเลขานุการ
9.86%
การขายและการตลาด
4.84%

การบัญชี
9.09%

คหกรรม
8.01%
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน

ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

736,793.80

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

งาน

จานวนเงิน
45,400.00

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

0

งานครูที่ปรึกษา

0

1.1 งานสารบรรณ

35,000.00

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000.00

3 งานปกครอง

10,400.00

4

25,000.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

427,293.80

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 งานบุคลากร

20,000.00

5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

5,000.00

3 งานการเงิน

25,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000.00

4 งานการบัญชี

20,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ

1

งานวางแผนและงบประมาณ

6 งานอาคารสถานที่

98,700.00
10,700.00

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

60,000.00
20,100.00

ฝ่ายวิชาการ

165,965.00

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

49,965.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

42,000.00

25,000.00
5,000.00

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

7,000.00
50,000.00
30,000.00
9,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,074,158.80 บาท

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

35,000.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

10,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

9,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

126,000.00

20,000.00

4.23%

11.73%

15.45%
68.59%
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รายการ

ไฟฟ้า

น้าประปา

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เดือน

บริการ
อินเตอร์เน็ต

เช่า
สัญญาณ

รวม

ต.ค. 2556

130,308.94

21,396.84

2,980.00

2,396.09

26,750.00

1,568.12

185,399.99

พ.ย. 2556

206,785.10

18,488.16

5,571.00

2,534.30

26,750.00

1,568.12

261,696.68

ธ.ค. 2556

158,331.60

31,901.73

3,245.00

2,657.10

26,750.00

1,568.12

224,453.55

ม.ค. 2557

72,628.70

37,547.80

3,082.00

3,703.64

30,421.75

1,568.12

148,952.01

ก.พ. 2557

133,520.50

31,248.47

2,514.00

3,560.43

31,111.90

1,568.12

203,523.42

มี.ค. 2557

106,660.63

26,611.01

4,588.00

3,912.72

29,008.27

1,568.12

172,348.75

เม.ย. 2557

83,424.27

27,625.26

2,295.00

3,823.44

27,456.74

1,568.12

146,192.83

พ.ค. 2557

141,767.16

22,199.56

1,336.00

4,115.22

27,456.74

1,568.12

198,442.80

มิ.ย. 2557

220,473.21

30,898.50

2,914.00

6,823.45

27,456.74

1,568.12

290,134.02

ก.ค. 2557

182,218.98

36,430.72

3,246.00

3,346.80

26,750.00

1,568.12

253,560.62

ส.ค. 2557

185,620.73

34,471.77

2,182.00

3,930.05

26,750.00

1,568.12

254,522.67

ก.ย. 2557

190,607.54

37,153.50

5,045.00

4,310.66

26,750.00

1,568.12

265,434.82

1,812,347.36 355,973.32 38,998.00

45,113.90

333,412.14

รวมทั้งสิ้น

18,817.44 2,604,662.16

สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ไปรษณีย์
1.50%

โทรศัพท์
1.73%

บริการอินเตอร์เน็ต
4.48%

เช่าสัญญาณ UBC
0.72%

น้าประปา
13.67%
ไฟฟ้า
69.58%
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ที่

รายการ

ฝ่ายวิชาการ
1 ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน
2 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
3 ไมโครคอมพิวเตอร์
4 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in one
6 อุปกรณ์แชร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
8 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
9 วิทยุส่อื สารชนิดมือถือ
10 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
11 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
12 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
13 เครื่องเล่นบลูเร่ย์อะโคเนติค
14 ไมค์ลอย
15 เครื่องสารองไฟ
16 แผงปาร์ตชิ ั่นครึ่งกระจกขัดลาย
17
18
19
20

เครื่องช่วยสอน
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

21
22
23
24
25
26
27

เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตูแ้ ช่สแตนเลส 2 ประตู
โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

จานวน
2 ตู้
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 อัน
2 เครื่อง
6 แผง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
35 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู้
1 เครื่อง
40 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

4,600
9,200 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7,590
7,590 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
20,000 20,000 แผนกวิชาคหกรรม
4,346
4,346 แผนกวิชาการบัญชี
29,746 29,746 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15,836 15,836 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19,800 19,800 แผนกวิชาการโรงแรม
4,900
4,900 แผนกวิชาการโรงแรม
2,500
2,500 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
15,500 155,000 แผนกวิชาการออกแบบ
24,300 48,600 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
17,900 17,900 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2,790
2,790 งานสื่อการเรียนการสอน
3,700
3,700 งานสื่อการเรียนการสอน
3,500
7,000 งานวัดผลและประเมินผล
2,600 15,600 ห้องพักครูคณะบริหาร
3,500
3,500 ห้อง Direct sale
18,500 18,500 ห้อง 121
18,500 18,500 ห้อง 122
19,500 19,500 ห้อง 132
13,054 456,890 ห้อง 143
7,590
7,590 ห้อง 143
32,000 32,000 ห้อง 223
20,000 20,000 ห้อง 253
12,840 513,600 ห้อง 253
4,500
4,500 ห้องศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
39,000 39,000 ห้องนวด

Annual Report 2014 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-39-

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

28
29
30
31

ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
Case พร้อมอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

กล้องวงจรปิด
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
Wireless Presentation Adapter
ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์หรับประมวลผล แบบที่ 2
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
โต๊ะเทเบิลเทนนิส
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิอล
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เครื่องบันทึกเสียง
ตูแ้ อมป์
CD Player LG

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

33,000 33,000 ห้องสมุด
4,900
4,900 ห้องสมุด
12,000 12,000 ห้อง 332
38,000 38,000 ห้องพักครูสามัญ ชั้น 4
2,500
5,000 ห้องพุทโธโลยี
10,500 10,500 ห้องพุทโธโลยี
10,500 10,500 ห้องพุทโธโลยี
15,750 63,000 ห้องพุทโธโลยี
24,590 24,590 ห้องพุทโธโลยี
1,700
6,800 ห้องพุทโธโลยี
4,500
4,500 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
20,000 20,000 ห้อง 411
20,000 20,000 ห้อง 412
16,799 251,985 ห้อง 431
24,690 74,070 ห้อง 431
3,590
3,590 ห้อง 431
5,500
5,500 ห้องเดนลูกเสือ
4,290
4,290 อ. ณัฐญา
4,950
4,950 อ. อรทัยภ์
4,500
4,500 อ. อัจฉรา
4,800
4,800 อ. เอกลักษณ์
2,000
2,000 Mr. Ariel J.Angkua
4,900
4,900 Miss. Zhou Lina

50 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
4 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
15 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 โต๊ะ
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
51 เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล

2 เครื่อง

4,290

52 เครื่องเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ
53 เก้าอี้สานักงาน

1 เครื่อง

19,760

2 ตัว

1,200

54 เครื่องสารองไฟ
55 เก้าอีสานักงาน

3 เครื่อง

4,500

13,500 งานพัสดุ

2 ตัว

1,200

2,400 งานพัสดุ

56 โปรเจคเตอร์

2 เครื่อง

20,000

40,000 งานพัสดุ

8,580 งานสารบรรณ
19,760 งานเอกสารการพิมพ์
2,400 งานบุคลากร

Annual Report 2014 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-40-

สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

จานวน

หน่วยละ

5 เครื่อง
5 เครื่อง
3 เครื่อง
150 ตัว

2,000
2,300
2,200
595

1 เครื่อง

7,700

7,700 งานอาคารสถานที่

10 เครื่อง

700

7,000 งานอาคารสถานที่

10 ตัว

1,700

17,000 งานอาคารสถานที่

1 เครื่อง

4,900

4,900 งานประชาสัมพันธ์

1 เครื่อง

25,500

25,500 งานประชาสัมพันธ์

1 ตัว
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
4 อัน
4 ตู้
3 ตู้
1 ตู้
1 เครื่อง
1 เครื่อง

4,500
53,000
15,300
74,000
15,500
1,080
11,000
2,400
24,800
19,900
8,980

1 เครื่อง

4,160

4,160 ห้องประชุมพุทธรักษา

1 กล่อง

1,280

1,280 ห้องประชุมพุทธรักษา

79 Stereo Direct Box Plus
1 เครื่อง
80 Professional Power Conditioner OSA-0020V2 1 เครื่อง
81 เครื่องทาน้าอุน่
1 เครื่อง

2,200

2,200 ห้องประชุมพุทธรักษา

3,800

3,800 ห้องประชุมพุทธรักษา

2,490

2,490 บ้านพักครู Miss. Zhou Lina
26,000 บ้านพักครู Miss. Zhou Lina

พัดลมเพดาน
พัดลมโคจร
พัดลมติดผนัง
เก้าอี้นวม
61 ถังบาบัดน้าเสีย
62 โทรศัพท์ภายใน

57
58
59
60

63 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ชุมโครเมียม
64 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
65 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
66 เก้าอี้สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องขายเสียง Power Amp
Miser QU16
ชุดไมค์ลอยพร้อมเครื่องรับสัญญาณ
ไมค์หอ้ งประชุม
ตูล้ าโพงแบบยาว
ตูล้ าโพงแบบสั้น
ตูล้ าโพงใหญ่
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จอรับภาพแบบมอเตอร์ 100 นิว้
77 Quick Rack 19” W. DOOR PANEL ORD.
78 SSB 12 XLR (กล่องแจ๊ค)

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

82 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
83 ถังดักไขมันบนดิน

1 เครื่อง

26,000

1 เครื่อง

4,000

84 เครื่องอ่านบาร์โค้ด
85 พัดลมติดกระจก

2 เครื่อง

12,000

3 เครื่อง

850

รวม
10,000
11,500
6,600
89,250

4,500
265,000
30,600
74,000
15,500
4,320
44,000
7,200
24,800
19,900
8,980

หมายเหตุ
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

ห้องผู้อานวยการ
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา
ห้องประชุมพุทธรักษา

4,000 โรงอาหาร
24,000 ป้อมยาม
2,550 ห้องน้านักเรียนหญิง อาคาร 2 ชัน้ 1
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

86 ถังบาบัดน้าเสียชนิดรวมไร้อากาศ
87 เครื่องเล่น CD MP3/USB
88 แท่นโร่เย่น DC ISOW
89 ปากฮอน

จานวน หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

3 เครื่อง

5,750

17,250 ห้องน้านักเรียนหญิง อาคาร 2 ชัน้ 1

1 เครื่อง

2,290

2,290 รถกระบะ ม. 0224 สพ.

1 อัน

3,900

3,900 รถกระบะ ม. 0224 สพ.

2 เครื่อง

1,280

2,560 รถกระบะ ม. 0224 สพ.

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
90

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,500

4,500 งานครูที่ปรึกษา

91

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,600

4,600 งานปกครอง

92

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

1 เครื่อง

20,000

20,000 งานปกครอง

93

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,900

29 แผง

2,600

95 แผงปาร์ตชิ ั่นทึบ
21 แผง
96 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU 2 เครื่อง

2,100
49,000

97 เครื่องปรับอากาศ

2 เครื่อง

59,000

98 เครื่องพิมพ์สี All in one

2 เครื่อง

4,990

99 ไมโครคอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

25,000

100 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

4,950

101 เครื่องปรับอากาศ

1 เครื่อง

18,000

4,900 งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
94 แผงปาร์ตชิ ั่นครึ่งกระจกขัดลาย

รวมทั้งหมด

75,400 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
44,100 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
98,000 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
118,000 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
9,980 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
25,000 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
4,950 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
18,000 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
3,400,263
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย
• โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจร
• โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
• โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It center)
• โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
• โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
• โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชน
• โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
• โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
• โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
• โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
• โครงการเทิดไท้มหาราชินี 73 ปี อาชีวะสร้างชาติ
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โครงการตามนโยบาย
1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิราชกุมารี
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รีไ ด้ รับจั ด สรรงบประมาณเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ทุ น การศึก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี
เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 37,500 บาท
มี นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ปวช. ได้ รั บ ทุ น 7,500 บาท คื อ นางสาววริ ส า ชาวคู เ วี ย ง และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวส.
ได้รับทุน ๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 2 คน คื อ นางสาวบั ณฑิ ต า จั นทน์เทศ และนางสาวนาฎอนงค์ ศรีวิเชีย ร
ในภาคเรี ย นที่ 1/2557 ได้ รับจั ด สรรงบประมาณ 7,500 บาท มีนั ก เรี ย นระดั บปวช. ได้ รับทุ น คื อ นางสาวริ ส า
ชาวคูเวียง
2. โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจร
ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ การศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ ด าเนิ น โครงการอาชี ว ะ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจร “หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต” ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา
จานวน 46 คน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ วังยางรีสอร์ท อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มที ักษะเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการทา
ธุรกิจในสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 80,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันจันทร์ที่
23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้ความรู้ คุณครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 78 คน โดยมีคุณสุปรียา ลาเจียก ผู้อานวยการสานักติดตาม
และประเมิน ผลการอาชีว ศึก ษา ทาหน้ า ที่ ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ าชี ว ศึก ษาทวิภ าคี ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 58,424.40 บาท
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4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงาน
ภายใต้ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัยและการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ จัดสอนประเภทเย็บปักถักร้อย และการทาอาหารเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2557
ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2 ศูนย์ ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีผู้เข้าร่วม จานวน 174 คน และที่ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสาลี มีผู้เข้าร่วม จานวน 183 คน โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 375,420 บาท

5. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สารวจครูวชิ าชีพและครูพนื้ ฐานที่มคี วามประสงค์ฝึกงานในสถาน
ประกอบการภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พั ฒ นาครู ใ นสถานศึ ก ษาให้ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ต รงด้ า นวิ ช าชี พ จากสถานประกอบการ เพื่ อ น าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและต่อยอดไปยังผู้เรียนได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้สง่ ครูเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 คน คือ 1. นายธัฐเชษฐ์ ช่วยค้าชู เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท มิราเคิล เจอร์นี่ ทัวร์ จากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน –
8 พฤษภาคม 2557 และ 2. นายสมภพ อุตสาหะ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท วาบัวร์ ลอด์จ จากัด
จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ระหว่ า งวั น ที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2557 โดยใช้ ง บประมาณเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
44,400 บาท
6. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ทาการปรับปรุงห้องเรียน 331 ให้ห้องเรียนภาษาจีน โดยการตกแต่ง
ห้ อ งเรี ย น จั ด บอร์ ด เพื่อ สร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นการสอนภาษาจี น ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น โดยใช้ง บประมาณทั้ ง สิ้ น
451,568 บาท
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7. โครงการจัดศูนย์ฝกึ อบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง ซึ่งเปิดสอนการทาเบเกอรี่เพื่อเป็น
พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ กับประชาชน รวมทั้งสิ้น 52 คน โดยใช้งบประมาณเป็น เงินทั้งสิ้น 123,530 บาท และแบ่ งการอบรม
ออกเป็น 2 รุ่น รุน่ ละ 26 คน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557

8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้ จัดโครงการ “อาชีวรวมพลังสร้างสรรค์
ยึดมั่นทาความดี หลีกหนีคอรัปชั่น ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 1 จานวน 427 คน เข้าฟังบรรยายจากสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ยึดเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องสาหรับการ
ดาเนินชีวิต เพื่อสร้ างความมีระเบี ยบวินั ยให้ กั บนั กเรี ยน นั กศึกษา นอกจากนั้นยั งเป็ นวิธีก ารพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมด้วยตนเองขัน้ สูงสุดเพราะเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคลในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตน
ให้อยูใ่ นกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง โดยใช้
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 38,500 บาท
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9. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้แก่
คุ ณ ครู ที่ ป รึ ก ษา จ านวน 70 คน ในวั น ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสานึกของครูที่ปรึกษาและลดปัญหาในการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา โดยเชิญว่าที่ร้อยตรีสุพีพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 24,530 บาท

10. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการจัดทาสิ่งประดิษฐ์เข้าร่ วมแข่งขันใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จานวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1. เครื่องทาลายเอกสาร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 2. เครื่องกาหนดปริมาณกาหนดขนาดขนมไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง และ 3. Belt Aroma Therapy ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โดยใช้งบประมาณเป็น
เงินทั้งสิ้น 73,000 บาท
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11. โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ดาเนินโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชุมชนกลุ่มขนมไทย (โบราณ)
บ้านโพธิ์ศรี ตาบลจระเข้ใหญ่ อาเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มขนมหวานบ้านลาบัว ตาบลโคกคราม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 23 คน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2557 เพื่อสร้าง
ประโยชน์และให้ความรู้ในด้านโภชนาการ กระบวนการผลิต การตลาด การจาหน่าย โดยเฉพาะผลจากการฝึกอบรม
ทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหาร
จัดการธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวคิด วิธีการในการต่อยอดผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มี
คุณภาพมีความยั่งยืนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500 บาท

12. โครงการเทิดไท้มหาราชินี 73 ปี อาชีวะสร้างชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ” ระหว่างวันที่
12-15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงผลงานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แผนกอาหารผลิตขนมสาลี่ ขนมไข่ปลา ข้าวน้าพริกเพื่อจัดจาหน่าย แผนกผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ตัดเย็บชุดแฟชั่นสาหรับเดินแบบ แผนกศิลปกรรมผลิตงาน สาธิต จาหน่ายสเตลกลาสเทียม แผนกคหกรรม
ผลิตและจัดแสดงผลงานมาลัยแห้งกับพานพุม่ การประกวดอาหารปิ่นโต และการแสดงบนเวที เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2557 โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและหลักสูตร
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กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. มหัศจรรย์วันอาชีวะ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดแถลงข่าวถึงการดําเนินงานมหัศจรรย์
วันอาชีวะ โดยมีวา่ ที่ ร้อยตรีสุพรี ์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายใน
งานได้ให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนต่าง ๆ เข้าชมผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา การสาธิตการแต่งหน้าเค้ก
การทําขนมลูกชุบ การทําขนมจีบไทย การแกะสลักผลไม้ การเพ้นท์หน้าแฟนซี การเดินแบบ และฟังบรรยายสรุปการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดงานมหัศจรรย์วันอาชีวะ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เพื่อเป็ นกลยุ ทธ์ในการประชาสั มพันธ์ การจั ดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การฝึกอบรม 108 อาชีพ การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
กิ จ กรรมแนะแนวทางการศึก ษาต่ อ ให้ กั บนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของวิ ทยาลั ย นั ก เรี ย นระดั บมั ธยมศึก ษาในจั ง หวั ด
สุพรรณบุรีโดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุทั้งสิ้น 219,690 บาท

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
ฝ่ายวิชาการและงานกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และการแข่งขัน
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ระดั บ หน่ ว ย วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 28
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษาทางด้าน
ความรู้ ความชํานาญ คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณภาพ อันจะนําไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป

Annual Report 2014 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-50-

ตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศทักษะวิชาชีพการออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า โดยนางสาวนภัสสร แย้มกระจ่าง
นางสาวกมลฉัตร ช้อยเชื้อดี และนายวัชรพงศ์ แซ่จิ๋ว นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 ออกแบบเสื้อผ้า
- รางวัลชนะเลิศทักษะวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลไม้แปลรูป
โดยนางสาวสุรางคนา แสงศรี นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 การออกแบบ และนายเมธี โชคสุขนิรันดร์
นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย โดยนายชัยณรงค์ นาคแสน
นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 การออกแบบ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากลชาย โดยนายณัฐดนัย สาลีผล
นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1/2 การบัญชี
- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากลหญิง โดยนางสาวกาญจนา สังขพันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
- รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทซอด้วง โดยนางสาวชนนิกานต์ มณีอินทร์
นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 การท่องเที่ยว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง โดยนางสาวพจนา จันทร์คํา
นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1/1 การบัญชี

วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูนํานักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง โดยนางสาวพจนา จันทร์คํา
นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1/1 การบัญชี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวิชาชีพการออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า โดยนางสาวนภัสสร แย้มกระจ่าง
นางสาวกมลฉัตร ช้อยเชื้อดี และนายวัชรพงศ์ แซ่จวิ๋ นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 ออกแบบเสื้อผ้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง โดยนางสาวกาญจนา สังขพันธ์
นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 อาหารและโภชนาการ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุทั้งสิ้น 124,120 บาท
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3. ประเมินโครงการวิชาชีพ
ตามหลั กสู ตรของกระทรวงศึก ษาธิการโครงการวิชาชีพ เป็น รายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ จัด ให้นั กเรีย นใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกประเภทวิชาต้อง
ทําโครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ด้านโครงการวิชาชีพไป
ใช้ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการและแผนกวิชาชีพได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์
2557 ณ โดมรวมน้ําใจ โดยให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานและสรุปโครงการตามรูปแบบวิจั ย 5 บท ในการจัดกิจกรรม
ครัง้ นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท
ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดประเมินโครงการวิชาชีพสําหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3
และปวส. 2 ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 282 โครงการ และผ่านการประเมินทั้งหมด

4. วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึง
ความสําคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจั ดประกวดการคัดลายมือ การแต่งคําขวัญ และการแต่งกลอน
สุภาพ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ผลการประกวด มีดังนี้
การประกวดคัดลายมือ
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ได้แก่ นางสาวหทัยชนก รัตนานนท์ ปวช. 1/4 การบัญชี
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาวปัทมวรรณ ผิวอ่อนดี ปวส. 1/1 การบัญชี
การประกวดคําขวัญ
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ได้แก่ นางสาวพนพร คําจํารูญ ปวช.1 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาวจันณภา เมืองโพธิ์ ปวส. ½ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ได้แก่ นางสาวเจนจิรา พุดทอง ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาวปัทมวรรณ ผิวอ่อนดี ปวส. 1/1 การบัญชี
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5. วันสุนทรภู่
กลุ่มวิชาภาษาไทยจัดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความสามารถในการใช้ภาษา และยกย่องสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลกใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น
4,000 บาท โดยการจัดการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ซึ่งมีผลการ
แข่งขันดังนี้
ระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวณิชกานต์ ศรีประเวช ระดับชั้น ปวช. 2/3 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวบุษยมาส อ่างทอง ระดับชัน้ ปวช. 1/4 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกิตติพร วิระพันธ์ ระดับชั้น ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกันต์กมล ไทยวงษ์ ระดับชั้น ปวส. 1/1 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวกาญจนา ผิวคําดี ระดับชั้น ปวส. 1/1 การบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจันณภา เมืองโพธิ์ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระบิดาแห่ง
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย และกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยผู้อํานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ การมอบรางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสด
3,000 บาท จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อผลงาน “เก้าอี้สไตล์เด็กหอ
กระดาษลังเพิ่มคุณภาพชีวิต” ได้แก่ นายรักษิต บุญนาค ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชมการแสดงพิธีเปิด
นิทรรศการ การแข่งขันจรวดกระดาษ การแข่งขันหัวเราะ การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
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7. โครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์ ได้จั ดการเรี ยนการสอน โดยส่งเสริม ผู้เรี ยนให้ทํา กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคําตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในวันที่ 16
มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยมีคุณครูภิญญดา อยู่สําราญ คุณครูสิทธิ อัมรินทร์ และคุณครู
ณัฐญา อัมรินทร์ เป็นครูปรึกษาในการทําโครงงาน ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. ที่เข้าประกวด และได้เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค มีดังนี้
โครงงานสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวณัฐชา เกิดวัน
ปวช. 1/1 การบัญชี
นางสาวอัญชิสา ชวนเชาว์
ปวช. 1/1 การบัญชี
นางสาวสุชาวดี น้ําทิพทา
ปวช. 1/1 การบัญชี
โครงงานดินน้ํามันจากเยื่อกระดาษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวธนพร
บัวมี
ปวช. 1/1 การบัญชี
นางสาวรุ่งกัลยา อ่านคําเพชร ปวช. 1/1 การบัญชี
นางสาววรวรรณ รุ่งเรือง
ปวช. 1/1 การบัญชี

ทั้ง 2 โครงงานได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
ภาคกลาง ในวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงงานดินน้ํามันจาก
เยื่อกระดาษได้รับรางวัลเหรียญเงิน และโครงงานสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 23,400 บาท

8. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่อาเซียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา
กลุ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษได้ จั ด กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ยภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 89 คน
ได้ พั ฒ นาทั ก ษะในการสื่อ สารภาษาอั ง กฤษ และกระตุ้น ให้ เกิ ด การตื่น ตั ว และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการสื่อ สาร
ภาษาอั ง กฤษที่ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และในงานอาชี พ และเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
(AseankCommunity) ในปี พุ ทธศั ก ราช 2558 โดยมีท่านผู้ อํ านวยการฉั นทนา พิ พั ฒน์บรรณกิ จ เป็ นประธานในพิ ธี
พร้อมด้วยท่านรองผู้อํานวยการปุญญิสา พันธุ์ภักดี เป็นผู้กล่าวรายงานและคุณครูพรสวรรค์ ผลวงษ์ เป็นพิธีกร
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ดํ า เนิ น งานโดยมี อ าจารย์ กุ สุ ม า ตั น จํ า รั ส อาจารย์ พิ เ ศษสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษคณะวิ ท ยาการการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอาจารย์สมภพ แอลล์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
โดยจั ด อบรมในวั น ที่ 7–8 มกราคม 2557 ณ 27 รี ส อร์ ท อํ า เภออู่ ทอง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และใช้ง บประมาณ
เป็นค่าตอบแทน 9,000 บาท ค่าใช้สอย 18,250 บาท และค่าวัสดุ 12,750 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

9. ค่ายภาษาจีนแสนสนุกเตรียมสู่อาเซียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มวิชาภาษาจีนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จํานวน 68 คน ได้พัฒนาทักษะใน
การสื่อสารภาษาจีน และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และเห็นความสําคัญของการสื่อสารภาษาจีน ที่จะนําไปใช้ใ น
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AseankCommunity) ในปีพุทธศักราช
2558 โดยมีท่านผู้อํานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านรองผู้อํานวยการปุญญิสา
พันธุ์ภักดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และคุณครูพรสวรรค์ ผลวงษ์ เป็นพิธีกรดําเนินงาน โดยมี Miss Wang Bing Feng Miss
Zhou Lina Miss Liu Lijun Miss Wu Chun Miss Weng Liya นายนนท์ พรสุขเจริญ นางอรทัย พรสุขเจริญ และ
นางสาวจีญาวัลล์ ชมชื่นดี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยจัดอบรมในวันที่ 5–6 มกราคม 2557 ณ สวนไม้งาม
ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 4,000 บาท ค่าใช้สอย 30,090
บาท และค่าวัสดุ 5,910 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

10. การเผยแพร่ความรู้
แผนกวิช าคหกรรมได้ ฝึ ก ซ้ อ มนั ก เรี ย นแผนกวิช าคหกรรมให้ เ กิ ด ความรู้ ด้ า นการคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
การแก้สถานการณ์ การพัฒนาอารมณ์สังคมควบคู่กันไป และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดแี ก่ผู้เรียนพร้อมทั้งนํามา
ประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชพี ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11. จัดทาสื่อวีดีทศั น์เรื่องการแกะสลักแตงกวาเป็นดอกไม้
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดทําสื่อการสอนเรื่องการแกะสลักแตงกวาเป็นดอกไมhเพื่อใช้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ทักษะความรู้ความชํานาญด้านวิชาชีพและสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวีดีทัศน์เรื่องการแกะสลักแตงกวา
เป็นดอกไม้และต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 6,000 บาท และค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท
12. ส่งเสริมผู้เรียนส่งรายงานผ่านระบบ E-mail
แผนกวิชาคอมพิว เตอร์ ธุรกิ จได้ส่ งเสริม ให้ ผู้เรีย นส่ง รายงานผ่ านระบบ E-mail เพื่อ เป็ นการช่วยให้ การ
ดําเนินการสอนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และให้ครูผู้สอนสามารถมอบหมายงานและตรวจรับ
งานผ่านระบบ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ มากขึ้น
13. อบรมการใช้โปรแกรม Advance Web Application
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดอบการใช้โปรแกรม Akvance Web Application
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้แก่ ครู จํานวน 9 คน และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 5 คน
โดยมีนางสาวชนิดา แก้วเพชร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สามชุก) เป็น
วิทยากรให้ความรู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 5,00 บาท และค่าวัสดุ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 7,500 บาท

กลยุทธ์ท่ี 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ท่ี 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ท่ี 18 :พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. เสริมสร้างความรู้ดว้ ยภูมปิ ัญญาท้องถิน่
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้เชิญคุณ ณัฏฐพัฒน์ ทัศนสุวรรณ มาสาธิต
การตกแต่งเสื้อ ยึด ให้ กับนั ก เรี ย น นั ก ศึกษาระดั บชั้น ปวช. 1 ปวช.3 และปวส. 1 จํ า นวน 27 คน เพื่อให้ นั กเรี ย น
นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท และค่าวัสดุ 7,000 บาท
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2. เรียนรูภ้ ูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้เชิญคุณวาสนา หิรันวิโรจน์ มาสอนการทําขนมไทยให้แก่นักเรียนแผนก
อาหาร เพื่อ ส่ง เสริ มการเรีย นรู้ ทางด้ า นภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น การฝึ ก อาชีพ ตามหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนนําความรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประกอบอาชีพให้กับตนเอง
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท ค่าใช้สอย 2,000 บาท และค่าวัสดุ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000
บาท
3. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
วันที่ 21 มิถุนายน 2557 แผนกวิชาคหกรรมได้เชิญคุณกิตติคุณ มั่นคงดี มาสอนการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
ให้แก่นักเรียนแผนกวิชา คหกรรม เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและเพื่อเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
งานด้านคหกรรม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

4. ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ สร้างเสริมอาชีพ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แผนกวิชาการบัญชีนํานักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 284 คน
เข้าชมมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ย วกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิตมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น
10,000 บาท

5. คุณธรรมนาความรูส้ ู่การประกอบอาชีพ
วันที่ 21 มิถุนายน 2557 แผนกวิชาการบัญชีนํานักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 129 คน
เข้าศึกษาดูงานที่พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในสิ่งดี ๆ และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม และเป็นการปลู กฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียน
นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 8,000 บาท
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6. พัฒนาผูเ้ รียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิน่
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้เชิญวิทยากร จํานวน 5 ท่าน มาบรรยายเรื่องการประกันชีวิตและ
การประกั น วิ น าศภั ย ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ปวช. 3 จํ า นวน 49 คน ซึ่ ง ในวั น ที่ 22 มกราคม 2557 เชิ ญ
คุ ณ นั น ทิ ย า พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธยา ผู้ จั ด การอาวุ ธ โสบริ ษัท ไทยประกั น ชีวิ ต จํ า กั ด วั น ที่ 29 มกราคม 2557 เชิ ญ
คุณพิสิฏฐ์ ช่างผาสุก ตัวแทนและผู้บริหารหน่วยตัวแทนบริษัท เอไอเอ จํากัด และคุณณัชชา ไชยขจรกิจ ผู้จัดการ
ศูนย์บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทยจํากัด สาขาสุพรรณบุรี และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เชิญคุณเรวัตร น้อยวิจิตร
ผู้จัดการศูนย์บริการประกันภัย สุพรรณอินชัวร์ และคุณนภัสนันท์ ปลาบู่ทอง ผู้จัดการบริษัท ซูเลียน ประเทศไทย
จํากัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 9,960 บาท

7. เสริมสร้างความรู้ดว้ ยภูมปิ ัญญาท้องถิน่
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 แผนกวิชาการเลขานุการได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายใต้หัวข้อเรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย โดยเชิญคุณวิจารณ์ เงารัตนพันธิกุล มาเป็นวิทยากร
ในการอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา จํานวน 240 คน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย และสืบ
สานเอกลักษณ์ของไทยต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,950 บาท และค่าวัสดุ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,950 บาท

8. ส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองทีด่ ี
วันที่ 3 กันยายน 2557 แผนกวิชาการโรงแรมได้พานักเรียนระดับชั้น ปวช . 1 สาขาการโรงแรม จํานวน 43
คน ทําความสะอาดวัดโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดใี ห้กับนักเรียน
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9. เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรูแ้ ก่ผู้เรียนสาขางานการโรงแรม
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 แผนกวิชาการโรงแรมได้เชิญคุณ วรวรรณ แสนโคตร์ มาเป็นวิทยากรในการจัด
อบรมการแต่งหน้า การจัดแต่งทรงผม และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานบริการ ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาการ
โรงแรม จํานวน 60 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,800 บาท และค่าวัสดุ 4,114 บาท รวมทั้งสิ้ น 5,914
บาท

10. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้เชิญคุณ วัชรีย์ คงวิลาศ มาเป็นวิทยากรอบรมการ
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้แก่นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 48 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน
3,000 บาท ค่าวัสดุ 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

11. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ความรู้แก่ผู้เรียน
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 แผนกวิชาการออกแบบได้เชิญคุณนันทิดา รอดสถิต มาสอนการทําเปเปอร์มาเชร์
ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท และค่าวัสดุ 7,000 บาท
12. ไหว้ครูช่างแผนกวิชาศิลปกรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 แผนกวิชาการออกแบบและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้จัดพิธี
ไหว้ค รู ช่ า ง ณ ห้ อ งประชุม สร้ อ ยอิ น ทนิล เพื่อ แสดงความคารวะยอมรั บ นั บ ถื อ ครู บ าอาจารย์ เกิ ด ความเจริ ญ
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ใ ห้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ ต่ อ ไปโดยผู้ อํ า นวยการฉั น ท นา
พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีศิษย์เก่าแผนกวิชาศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัย
เข้ า ร่ ว มพิ ธี โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า ตอบแทน 6,000 บาท ค่ า ใช้ ส อย 10,000 บาท ค่ า วั ส ดุ 4,000 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท
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13. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ให้ความรู้แก่ผเู้ รียน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เชิญคุณสมโภชน์ ชนาไลย มาสอนการตกแต่ง
ภาพถ่ายในงานโฆษณา ให้แก่นกั เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 บาท
และค่าวัสดุ 7,000 บาท
14. บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางด้ า นวิ ช าการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ไ ทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จัก
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจ้ ักการช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
8.1 กิ จกรรมองค์ ก ารวิชาชีพ จั ดให้ มีก ารเลือกตั้งคณะกรรมการองค์ การวิชาชีพ เพื่อ หาผู้ นํ ามาพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นําสมาชิกองค์การวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ห่ า งไกลยาเสพติ ด และมี สํ า นึ ก ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามสมานฉั น ท์ และวิ ถี ประชาธิ ป ไตย โดยใช้
งบประมาณ 253,000 บาท

8.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุ รี ได้นําลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ระดับชั้น
ปวช. 1 ทุกแผนกวิชาเข้าค่ายภาคกลางวัน Day camp ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เพื่อฝึกซ้ อมก่ อนที่จะไปเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ในวันที่ 6-8 มกราคม 2557 ณ ค่า ยลูก เสือ อิทธิณัฐ อํา เภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้งบประมาณ 99,000 บาท
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8.3 กิ จ กรรมชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ พระมหากษั ต ริ ย์ คื อ การเข้ า แถวเคารพธงชาติต อนเช้ า
จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 84,000 บาท

8.4 กีฬาและนันทนาการ คือ การจัดให้แต่ละชมรมวิชาชีพ มีกิจกรรมนันทนาการขึ้น เช่น การแสดงละคร
หรือการแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 216,600 บาท

8.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ คือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
15. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2557 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2557 ณ วัดตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 เข้าร่วมโครงการจํานวน 815 คน และใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอยจํานวน 162,000 บาท และวัสดุ 7,000 บาท

16. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสุ พรรณบุ รี ส่ งเสริ มให้นั ก เรี ยน นั กศึก ษาได้ ทํา กิจ กรรมร่ วมกับหน่ว ยงานภายนอก
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และยังช่วย
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลต่างๆ
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นางสาวพลอย บุญเมือง ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2556 และรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จากธนาคารออมสิน ประจําปี
การศึกษา 2556

17. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
งานปกครองได้ ดําเนินการแก้ไ ขปัญหาด้า นความเสี่ ยงต่า ง ๆ 5 ด้ าน คื อ ด้ านความปลอดภั ย ด้า นการ
ทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและการมั่วสุม่ โดยการออกตรวจความเรียบร้อยทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่ดีและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,380 บาท
18. เครื่องแบบสวย
งานปกครองได้จัดทําโครงการเครื่องแบบสวยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบของ
วิทยาลัยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี องวิทยาลัย และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา จํานวน 57 คน
ในวั นอั ง คาร ที่ 28 มกราคม 2557 โดยมีผู้อํ า นวยการฉั น ทนา พิพั ฒ น์บรรณกิ จ เป็ น ประธานในพิธี โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท

19. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของสถานศึกษา
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ไ ด้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทํ า กิ จ กรรมต่า งๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยมีแนวคิดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรง
ตามความต้องการของสถานศึกษา อาทิ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู ต่อต้านยาเสพติด
จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา และการมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี
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กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตร
1. การหารายได้ระหว่างเรียน
แผนกวิชาคหกรรมได้ดําเนินโครงการการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน ปวช.1 และ ปวช.2 แผนกวิชา
คหกรรม โดยการรับงานฝีมือต่าง ๆ มาให้นักเรียนทํา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตผลงานและมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ทํา
2. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผลดําเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กําหนด โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท
3. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่
ละแผนกวิชาในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิชาชีพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีนักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน 578
คน และผ่านการประเมินทุกคน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,000 บาท

4. การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการการจําหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25-31
ธันวาคม 2556 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติจริง และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา
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ในวัน พุธที่ 25 ธั นวาคม 2556 วิทยาลั ยฯ ได้จั ดกิ จกรรมเปิด งานสั ปดาห์ เค้ กและของขวัญ ปีใ หม่ 2557
โดยมี คุ ณหญิ งแจ่ มใส ศิลปะอาชาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด กิ จ กรรมภายในงานจั ด ให้ คุ ณหญิ งแจ่ มใส ศิลปะอาชา
แต่ ง หน้ า เค้ ก แล้ ว เปิ ด ประมู ล ราคาและเยี่ ย มชมการผลิ ต เค้ ก จากนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาโดยใช้ ง บประมาณเป็ น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 120,000บาท และค่าใช้สอย 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 122,000 บาท ซึ่งวิทยาลัยฯ ทํายอดจําหน่ายเค้ก
และคุกกีไ้ ด้ จํานวน 1,745,605 บาท
5. การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
ศู น ย์บ่ม เพาะวิส าหกิ จ เพื่อ การศึก ษา วิท ยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ ดํ า เนิน โครงการอาชีว ะสร้ า ง
ผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจร “หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต” ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา จํานวน
46 คน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ วังยางรีสอร์ท อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มที ักษะเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการทําธุรกิจใน
สถานศึกษา

6. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 เพื่อทราบข้อมูล
การมีงานทําหรือการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีต่อไป พบว่ามีนักเรียนระดับชั้น ปวช. มีผู้สําเร็จการศึกษา 420 คน ศึกษาต่อ 397 คน ทํางาน
8 คน และว่างงาน 15 คน ส่วนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. มีผู้สําเร็จการศึกษา 165 คน ศึกษาต่อ 118 คน ทํางาน 29 คน
และว่างงาน 18 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
7. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยเชิญคุณสุพจน์ ศรีนุพงษ์ ผู้อํานวยการโครงการ
ภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย จํากัด) และศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา จํานวน
595 คน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดย
ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
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8. แนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้จัดทําโครงการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเป็นการแนะนําวิทยาลัยฯ
และแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาศึกษา
ตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์
โรงเรี ย นวั ด ลาดตาล โรงเรี ย นสงวนหญิ ง โรงเรี ย นอู่ ท อง โรงเรี ย นวั ด โคกโคเฒ่ า โรงเรี ย นวั ด ไชนาวาส
โรงเรียนวัดประตูสาร และโรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท

9. แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดําเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา ระหว่าง
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ทุกแผนกวิชา จํานวน 210 คน เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา การวางแผนทางการศึกษาได้อย่าเหมาะสม และพัฒนาการ
ทุกด้านของนักศึกษาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้ไปได้ด้วยดี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
5,000 บาท

10. จัดหารายได้ระหว่างเรียน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ประสานกับ สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครงานต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทราบเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสทํางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูท้ ่เี น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ท่ี 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. พัฒนาการเขียนแผนการสอนของหลักสูตร ปวช. 2556
ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจัดให้ครูทุกท่านดําเนินการพัฒนาแผนการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร ปวช. 2556 และจัดประกวดการเขียนแผนการสอนดีเด่นในแต่ละ
ภาคเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีผู้ได้รับเกียรติบัตรแผนการสอนดีเด่น จํานวน 3 ท่าน คือ
รางวัลชนะเลิศ
คุณครูวันเพ็ญ สาลีผลิน รายวิชาอาเซียนศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณครูภิญญดา อยู่สําราญ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4
รองชนะเลิศอันดับ 2
คุณครูพจนา
สลับลึก
รายวิชาการออกแบบเสื้อเพื่อการค้า
และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 557 มีผู้ได้รับเกียรติบัตรแผนการสอนดีเด่น จํานวน 3 ท่าน คือ
รางวัลชนะเลิศ
คุณครูณัฐญา อัมรินทร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณครูพรสวรรค์ สระบัว
รายวิชาศิลปะประดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
คุณครูพจนา
สลับลึก
รายวิชาศิลปะการแต่งกาย
2. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
แผนกวิชาชีพได้นํานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานํา
ประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาไปใช้ในการเรียน และนําไปประกอบอาชีพได้ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 250,790 บาท ผลการดําเนินงานมีดังนี้
2.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นํานักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และปวช. 3 จํานวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน
ที่บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,875
บาท

2.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นํานักเรียน นักศึกษา จํานวน 125 คน เข้าศึกษาดูงานที่งานเที่ยวไทย
ณ อิมแพ็คอารีนา่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และนํามา
ปรับใช้ในการเรียน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 23,695 บาท
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2.3 แผนกวิชาคหกรรม นํานักเรียน นักศึกษา จํานวน 43 คน เข้าศึกษาดูงานที่สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา และ
กลุ่มอาชีพสตรี (ของชําร่วย) ตําบลคลองข่อย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ให้สามารถรอบรู้ได้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 6,665 บาท

2.4 แผนกการบัญชี นํานักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 2 จํานวน 280 คน เข้าศึกษาดูงานที่
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ในอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายการผลิตและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 63,395 บาท

2.5 แผนกการขายและการตลาด นํานักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. จํานวน 128 คน เข้าศึกษาดู
งานที่มู ลนิธิชัยพั ฒนา จัง หวั ดสมุ ทรสงคราม ในวั นเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เพื่อ ให้ นัก เรี ยน นั กศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 25,650 บาท
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2.6 แผนกการเลขานุ ก าร นํ านั ก เรี ย น นัก ศึก ษา จํา นวน 208 คน เข้ าศึก ษาดู ง านที่ โ ครงการชั่ง หั ว มั น
จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดําริและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,540
บาท

2.7 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นํานักเรียน นักศึกษา จํานวน 339 คน เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและได้
เรียนรู้ความเป็นมาของชนชาติไทยตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีวิธีการนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําประยุกต์ใช้
ในการศึกษาและการดํารงชีวิตต่อไป โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 38,750 บาท

2.8 แผนกวิชาการท่อ งเที่ ยว นํ านั กเรี ยน จํ านวน 50 คน เข้า ศึก ษาดู งานที่ โรงแรมริ เวอร์แ คววิล เลจ
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและได้รับรับประสบการณ์จริงมา
ประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 12,400 บาท

2.9 แผนกวิชาการโรงแรม นํานักเรียน จํานวน 43 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแผนกต่าง ๆ
ในโรงแรมและมีโลกทัศน์ตอ่ สาขางานกว้างขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 6,665 บาท
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2.10 แผนกวิชาการออกแบบและแผนกวิชาคอมพวิเตอร์กราฟฟิก นํานักเรียน จํานวน 151 คน เข้าศึกษาดู
งานที่ เดอะเวเนเซีย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชวังมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่เสาร์ที่ 31
พฤษภาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมจนเกิดแรงบันดาลใจและ
มีความคิดสร้างสรรค์จากการศึกษาดูงาน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 23,405 บาท
3. ศึกษาแหล่งเรียนรูส้ ามัญสัมพันธ์
ไม่ได้ ดํา เนิน โครงการ เนื่องจากนัก เรีย นระดับชั้น ปวช. 1 ทุก แผนกวิชาได้ไ ปศึก ษาดูง านตามโครงการ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษาของแผนกวิชาชีพแล้ว
4. ส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ส่งนายสุจิโรจน์ สิทธิมาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/3 การัญชี เข้าร่วม
โครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเข้าอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสท์
เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557

5. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดโครงการอาหารครบวงจรโดยการเข้าร่วมทําอาหารจัดเลี้ยงในงาน
ต่างๆ ซึ่งจะทําร่วมกับงานผลิตผลการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รู้จักการ
บูรณาการในวิชาต่างๆ ให้เข้ ากับวิชาชีพ ของตน และให้ส อดคล้ องกับนโยบายของสํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คือ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาให้คิดเป็น ทําเป็น จัดการได้
6. บัญชีครัวเรือน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทําโครงการบัญชีครัวเรือน โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี อธิบาย
และให้ความรู้ในการบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว สามารถนํามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่ารายจ่ายใด
สมควรหรือไม่สมควรต้องจ่าย ทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่
ครอบครัวได้รับพร้อมทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อีก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
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7. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทําโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกับ
ธนาคารโรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์
จริ ง ในการฝึ ก งานด้ า นการธนาคาร ในการธนาคารโรงเรี ย น วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ จั ด โครงการ
“เด็กอาชีวะไทย ใส่ใจการออม” มีผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน ผู้อํานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ มอบรางวัลแก่ผู้
ที่ มี ย อดฝากสู ง สุ ด ตลอดระยะเวลาการดํ า เนิ น โครงการ 10 ท่ า นแรก โดยยอดฝากสู ง สุ ด ได้ แ ก่ นายนพเก้ า
พฤกษาพิทักษ์กุล ยอดเงิน 8,088 บาท โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท

8. ฝึกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดโครงการฝึก ปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales) เพื่อให้ นักเรีย น
นักศึกษาได้ฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน รู้จักการใช้วิชาชีพของตนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ซึ่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักขายมือทองพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มียอดขายสูงสุด จํานวน
30 อันดับ โดยมีผู้อํานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในพิธี

9. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียน
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดําเนินโครงการความรู้เศรษฐศาสตร์สู่อาเซียน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น
ปวส. จํานวน 168 คน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญ
ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,200 บาท
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10. ส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้
งานวิทยบริการและห้องสมุดได้จัดซื้อวัสดุจัดทําป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
สารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ นตนเอง และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียน และนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

11. อบรมพัฒนาระบบนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน
ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากคุณครูกับวิทยากรมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
12. นิเทศการสอนของครู
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ ประเมินการสอนของครูผู้สอนทั้ง 11 สาขาวิชา จํานวน 77 คน
เพื่อ ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิชาต่า ง ๆ และนํ า ไปสู่ คุ ณ ภาพการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และนําผลไปพัฒนาด้านหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
13. กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เข้าใจ
วัฒนธรรมอันเป็นสากล เนื่องจากวันคริสต์มาสถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวคริสต์ โดยมีท่านผู้อํานวยการฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ภายในงานได้จั ดกิจกรรมประกวด Miss.Santarina การตอบคําถาม
เกี่ยวกับวันคริสต์มาส และการแสดงต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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กลยุทธ์ท่ี 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุ
การศึกษาส าหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทัก ษะปฏิบัติ เกิดการเรีย นรู้ และได้
สื่อเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้ เรียน และส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรม
การบัญชี
การขายและการตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
รวม

ภาคเรียนที่ 2/56
จานวน ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
ผู้เรียน
ต่อหัว
1,556
50 77,800
22
1,300 28,600
147
1,300 191,100
55
1,300 71,500
364
220 80,080
210
220 46,200
205
420 86,100
232
260 60,320
83
790 65,570
103
610 62,830
98
400 39,200
37
400 14,800
1,556
- 824,100

ภาคเรียนที่ 1/57
จานวน ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
ผู้เรียน
ต่อหัว
1,560
50 78,000
30
1,300 39,000
190
1,300 247,000
50
1,300 65,000
340
220 74,800
165
220 36,300
195
420 81,900
230
260 59,800
85
790 67,150
100
610 61,000
100
400 40,000
75
400 30,000
1,560

- 879,950

รวม
2 ภาค
เรียน
155,800
67,600
438,100
136,500
154,880
82,500
168,000
120,120
132,720
123,830
79,200
44,800
1,704,050

2. ปรับปรุงงานบุคลากร
งานบุคลากร ได้จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและมีความเพียงพอต่องาน
บุคลากร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 2,400 บาท
3. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
งานพัสดุได้จัดซือ้ เก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว และเครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทดแทนของเดิม
ที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพและเพื่ อ ให้ ก ารท างานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง สิ้ น
15,900 บาท
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4. จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ อาคาร 3
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติก าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่เพียงพอ
จึงต้องใช้งบประมาณ พ.ศ. 2558
5. การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานอย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 20,000
บาท

6. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานทันที
ที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากร สถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 49,900
บาท

7. ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาด ทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสารกรองน้าปีละ
1 ครัง้ เครื่องทาน้าเย็น เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
น้าดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 24,000 บาท
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8. ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติก าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่เพียงพอ
จึงต้องใช้งบประมาณ พ.ศ. 2558
9. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ ได้จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงให้งานอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริการกับการจัดเตรียมสถานที่ให้กับงานทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 30,000 บาท ค่าวัสดุ 50,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 119,140 บาท เป็นพัดลมโคจร 5 ตัว พัดลมเพดาน
5 ตัว พัดลมติดผนัง 3 ตัว โต๊ะพับ 10 ตัว และเก้าอี้สานักงาน 1 ตัว รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 199,140 บาท
10. จัดสร้างโครงหลังคาหน้าอาคาร 4
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการจัดสร้างโครงหลังคาหน้าอาคาร 4 ให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อระบายความร้อน
อบอ้าวในช่วงที่มีอากาศร้อนมาก ๆ และเป็นการสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มานั่ง ช่วงเวลาพักเที่ยง
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 71,000 บาท และค่าวัสดุ 99,000 บาท รวมทั้งสิ้น 170,000 บาท

11. จัดสร้างตาข่ายป้องกันนก อาคาร 2
งานอาคารสถานที่ได้จัดทาตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร 2 เพื่อป้องกันนกพิราบในการแพร่เชื้อโรคสู่นักเรียน
นักศึกษาและเป็น การสร้า งบรรยากาศในการเรีย นการสอนให้ น่าเรียนมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่ าใช้สอย
186,000 บาท และค่าวัสดุ 293,550 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 479,550 บาท
12. ย้ายกล้องวงจรปิด
งานอาคารสถานที่ ไ ด้ ด าเนิน โครงการย้ า ยกล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ เพิ่ม พื้น ที่ ใ นการดู แ ละนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา
กลุ่มเสี่ยงและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สนิ ของทางราชการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 96,000 บาท
13. ติดตัง้ กล้องวงจรปิด
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการติดตั้ง กล้องวงจรปิ ดเพิ่ม จานวน 16 ตัว เพื่อให้ครอบคุ ลมพื้นที่ภายใน
วิทยาลั ย และป้ อ งกัน การสู ญหายของทรั พ ย์สิ น ของทางราชการและนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา โดยใช้งบประมาณเป็ น
ค่าใช้สอย 16,000 บาท ค่าวัสดุ 40,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 66,000 บาท รวมทั้งสิ้น 122,000 บาท
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14. จัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ได้จัดเตรียมโต๊ะไหว้เจ้ าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีในงานประเพณีทิ้งกระจาด วันที่ 13
สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งอาหารคาว หวาน บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อไหว้ขบวนแห่เทพเจ้า โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าวัสดุทั้งสิ้น 13,664 บาท

15. ปรับปรุงห้องสร้อยอินทนิล
ไม่ได้ดาเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติก าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่เพียงพอ
จึงต้องใช้งบประมาณ พ.ศ. 2558
16. ปรับปรุงห้องพักครูวิทยาศาสตร์
งานอาคารสถานที่ ไ ด้ด าเนิน การปรั บปรุ งห้ องพั กครูวิทยาศาสตร์ เพื่อ เป็ น การสร้า งบรรยากาศในการ
เตรียมการสอน และให้คุณครูในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้ใช้ประโยชน์จากห้องทางานอย่างเต็มที่ โดยขยายพื้นที่
ใช้สอยด้านหลังออกให้มากขึ้น ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 10,000 บาท และค่าวัสดุ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น
40,000 บาท

17. ย้ายและติดตั้งเพิ่มโทรศัพท์
งานอาคารสถานที่ ไ ด้ ด าเนิน โครงการย้า ยและติด ตั้ง เพิ่ม โทรศั พ ท์ ภ ายในของสถานศึ ก ษา เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานภายในวิทยาลัยให้พร้อมใช้งาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 56,000 บาท
ค่าวัสดุ 60,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 16,000 บาท (ตูค้ วบคุมโทรศัพท์ จานวน 1 เครื่อง) รวมทั้งสิ้น 132,000 บาท
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18. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
งานอาคารสถานที่ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิทั ศ น์ ภ ายในวิท ยาลั ย ฯ เพื่อ ให้ เ กิ ด ความสวยงาม ร่ ม รื่ น
และน่าอยู่ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ในการดาเนินการครั้ง
นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 15,000 บาท ค่าวัสดุ 18,920 บาท ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาท เป็นปั๊มน้าพร้อมมอเตอร์
1 ตัว รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 43,920 บาท

19. ปรับปรุงห้องน้า
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการพัฒนาดูแลห้องส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่ง
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) โดยทาการปรับปรุงพื้นห้อง อุปกรณ์ต่างๆ
ภายในห้อง เช่น ซ่อมบารุงก๊อกน้า สายฉีดชาระ อ่างล้างหน้า กระจก ที่ใส่สบู่ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ส้ ว ม HAS และให้ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจ โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า ใช้ ส อย 106,490 บาท และค่ า วั ส ดุ
136,685.50 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 400,000 บาท

20. จัดสร้างทางเดินเชื่อมหน้าอาคาร 2
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการจัดสร้างทางเดินเชื่อมหน้าอาคาร 2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
ในสถานศึกษาให้สามารถเดิ นติดต่อระหว่างตึก 2 กับ 3 ได้อย่างสะดวกโดยไม่เป็นการรบกวนบรรยากาศการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยัง้ สิน้ 216,000 บาท
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21. ปรับปรุงห้องพวงชมพู
งานอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงห้องพวงชมพู ให้เป็นห้องสานักงานซึ่งเดิมเป็นห้องประชุม โดยมีงานวางแผน
และงบประมาณ งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
และงานครูที่ปรึกษา เพื่อความเหมาะสมและมีความพร้อมสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แ บบ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 100,000 บาท ค่าวัสดุ 272,915.50 บาท ค่าครุภัณฑ์ 98,000 บาท (เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง)
รวมทั้งสิ้น 470,915.50 บาท

22. สวนพฤกษศาสตร์
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยการพัฒนาและปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ให้มี
พรรณไม้ชนิดต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับสถานที่ของวิทยาลัย และยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาได้อกี ด้วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 39,520 บาท

23. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดซือ้ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในวิทยาลัย และนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 26,000 บาท
24. จัดซื้อครุภัณฑ์
งานเอกสารการพิมพ์ได้จัดซือ้ เครื่องเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการเข้าเล่มรายงาน
ต่ า ง ๆ ภายในวิ ท ยาลั ย และให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานมากยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
จานวน 20,000 บาท
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25. ปรับปรุงห้องจริยธรรม
แผนกวิชาสามั ญ สั มพั น ธ์ ไ ด้ ปรับปรุ ง ห้ องจริ ย ธรรมให้ เป็ นห้ อ งเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีว ศึก ษา
ห้อ งเรีย น “พุ ทโธโลยี ” และได้เข้า ประกวดจนได้ รับคัด เลือ กให้เป็น ห้อ งเรีย นรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีว ศึก ษา
แผนกสามั ญ สั ม พั น ธ์ รางวั ล เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ ระดั บ ชาติ เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นการเรี ย นการสอน
โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า ใช้ ส อย 38,858 บาท ค่ า วั ส ดุ 109,200 บาท และค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ 88,800 บาท
เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว 1 ลูก จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ และ Wireless
Presentation Adapter for Projector 1 ชุด รวมเป็นทั้งสิ้น 188,800 บาท

26. ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 331
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ทาการปรับปรุงห้องเรียน 331 เพื่อให้ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนภาษาจีนพร้อมทั้งมีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมใช้งานให้แก่ผู้เรียน โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าใช้สอย 10,900 บาท และค่าครุภั ณฑ์ 14,100 บาท (เครื่องพิมพ์ค อมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และตู้เหล็ ก 2 ตู้ )
รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท
27. ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ทาการปรับปรุงห้องเรียน 332 เพื่อให้ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรี ย นภาษาอั ง กฤษพร้ อ มทั้ ง มี อุ ปกรณ์ แ ละสื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย พร้ อ มใช้ง านให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 3,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท (Case พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง) รวมทั้งสิ้น
15,000 บาท
28. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลานามัย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้จัดซื้อ วัสดุและครุภัณฑ์ไว้สาหรับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ มีวั ส ดุแ ละครุ ภัณ ฑ์ที่พ ร้ อมใช้ง าน โดยใช้ง บประมาณเป็ น ค่า วั สดุ 15,000 บาท และค่ าครุ ภัณ ฑ์ 7,000 บาท
เป็นโต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 โต๊ะ รวมทั้งสิ้น 22,000 บาท
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29. จัดซื้อครุภัณฑ์
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดซื้อ วัสดุสานักและครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
งบประมาณเป็ น ค่ า วั ส ดุ 5,000 บาท และค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ 20,000 บาท (ไมโครคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 เครื่ อ ง)
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 25,000 บาท
30. ปรับปรุงพื้นโต๊ะและเคาท์เตอร์ ห้องเรียน 232
แผนกวิชาคหกรรมได้ ปรั บปรุ ง พื้น โต๊ะและเคาท์ เตอร์ ที่ห้ อ งเรี ยน 232 เพื่อ เพิ่ม บรรยากาศในการเรี ย น
การสอนให้แก่ผู้ที่มาใช้ห้องเรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 23,120 บาท
31. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารขาย ห้อง 121,122
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 40,000 บาท
32. พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต
แผนกวิชาคอมพิว เตอร์ ธุรกิ จ ได้ พั ฒนาระบบห้อ งอิน เตอร์ เน็ต โดยการติด ตั้งอุ ปกรณ์ แ ชร์ อิน เตอร์เน็ ต
ความเร็วสูงให้แก่ลูกข่าย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ห้องอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 50,600 บาท (ไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ Mini PC-Thin client box 4 เครื่อง)
33. จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 253
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดซือ้ เครื่องโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง สาหรับติดตั้งที่ห้อง 253 เพื่อใช้
ในจั ด การเรี ย นการสอนและด าเนิน กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ง บประมาณเป็ น
ค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,000 บาท
34. จัดหาครุภัณฑ์
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดซือ้ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค้าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
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35. ปรับปรุงห้องนวด
แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้ปรับปรุงห้องนวดไว้สาหรับให้บริการนวดฝ่าเท้า และใช้เป็นห้องจัดอบรมการนวด
ฝ่ า เท้ า เพื่ อ สุ ข ภาพให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า วั ส ดุ 36,000 บาท และค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ 30,000 บาท
(เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง) รวมทั้งสิ้น 66,000 บาท

36. จัดซื้อหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซื้อวัสดุเป็นหนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร เพื่อพัฒนาด้านการ
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000
บาท

37. เช่าสัญญาณเคเบิล
งานวิทยบริก ารและห้องสมุด ได้จัด ทาโครงการเช่าสัญ ญาณเคเบิล ไว้ที่ห้อ งศูน ย์การเรี ยนรู้ด้ว ยตนเอง
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยจานวน 19,200 บาท
38. จัดหาวัสดุสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไว้สาหรับดาเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 12,120 บาท และค่าครุภัณฑ์ 4,500 บาท (เครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง) รวมทั้งสิ้น
16,620 บาท
39. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่การบริการบนเว็บไซต์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
โดยมีนั กเรียน นักศึก ษา และบุคลากรของวิทยาลัยเป็น ผู้มาใช้บริการ และใช้งบประมาณเป็นค่า ตอบแทนทั้งสิ้น
10,000 บาท
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40. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จานวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ดาเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 200,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 45,000 บาท รวมทั้งสิ้น 245,000 บาท
41. จัดหาครุภัณฑ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ในการจัดทาเอกสารต่างๆ ให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 18,000 บาท
42. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้จัดซือ้ ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในดาเนินงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
43. พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ไว้สาหรับ
ปริ้ น เอกสารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานมากยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ ง บประมาณเป็ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ทั้งสิ้น 5,000 บาท
44. ปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในการทางานมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 18,000 บาท

Annual Report 2014 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-82-

45. จัดซื้อครุภัณฑ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง แต่ไม่ได้
ดาเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอจึงต้องใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2558
46. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
งานปกครอง ได้จัด ซื้อ กล้อ งถ่า ยรู ปดิจิ ตอล จ านวน 1 เครื่อ ง เพื่อ ใช้ส าหรั บบั นทึก ภาพกิจ กรรมต่า ง ๆ
ของงานปกครอง และจัดทารายงานเสนอผู้บริหารต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 20,000 บาท
47. พิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพ และจั ด หางานได้ จัด พิธีมอบทุ นการศึก ษา ประจ าปีก ารศึก ษา 2557 ให้แ ก่ นั กเรี ย น
นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขึ้น ในวัน พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สร้อยอินทนิล โดยได้รับเกียรติคุณวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี มาเป็นประธานในพิธี และมีประชาชนทั่วไป ชุมชน สถาน
ประกอบการ และคณะครู ร่ ว มบริ จ าคเป็ น ทุ น การศึ ก ษาที่ ม อบให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ย ากจนประพฤติ ดี
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งและเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ผลปรากฏว่า ได้บริจาคทุน
จานวน 163 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
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กลยุทธ์ท่ี 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียนได้จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จานวน 574
คน และปวส.1 จานวน 244 คน เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจาตัวยังใช้
ร่วมกับงานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาได้อีกด้วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 49,200 บาท
2. การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์
งานครูที่ปรึกษาได้จัดทาโครงการพบครูที่ปรึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นเข้าพบครูที่ปรึกษา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และจะได้รับรู้ถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษา
เพื่อนาไปแก้ไขและให้คาแนะนาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
3. สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้จัดทาสมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา จานวน 900 เล่ม แจกให้นักเรียน นักศึกษาได้
จดบันทึกข้อมูลของตนเองเป็นปัจจุบัน และนาไปสู่การพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมบูรณ์
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 31,500 บาท
4. การประชุมผู้ปกครอง
ในวัน ศุ กร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัย อาชีวศึก ษาสุ พรรณบุ รี ได้จั ด ประชุม ผู้ ปกครองของนั ก เรี ย น
นักศึกษา ทุกระดับชั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ให้ตรงกันมากยิ่งขึ้น ณ โดมรวมน้าใจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 8,000 บาท และค่าวัสดุ 12,000 บาท

5. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึ กษาจัดทาโครงการผู้ประสานสิบทิ ศ โดยคัดเลือกนัก เรีย น นักศึกษาห้อ งละ 5 คน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่างๆ ทัง้ ทางด้านเอกสารข้อมูลและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการ
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียนอีกด้วย
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6. อบรมความรูว้ ินัยจราจร
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 งานปกครองได้จัดอบรมความรู้วินั ยจราจรให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ทุ ก สาขาวิ ช า จ านวน 542 คน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี พ ฤติก รรมการขั บ ขี่ ร ถที่ ป ลอดภั ย และรู้ ก ฎวิ นั ย จราจร โดยมี
ดาบตารวจทัดเทพ ตะโถพร เป็นผู้อบรม ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 1,500 บาท และค่าวัสดุ 1,500 บาท

7. ตรวจภายในสถานศึกษา
งานปกครองได้จัดเวรตรวจตรานักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติที่ดไี ม่ออกนอกลู่
นอกทางและตรวจตราตามห้องน้าชายเพื่อป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาห่างจากความเสี่ยง
ด้านการทะเลาะวิวาทและการมั่วสุม่ ต่าง ๆ
8. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
งานปกครองได้จัดเวรตรวจตราพืน้ ที่รอบ ๆ วิทยาลัยเพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติผิดกฎระเบียบของ
วิทยาลัยและเพื่อลดความเสี่ยงด้านการมั่วสุมต่าง ๆ
9. พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวอาชี พ และจั ด หางานได้ จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการให้ บริ ก ารกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้มีรายได้น้อยและรายได้มาก โดยจัดตั้ง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาด้านการเงินและประสงค์จะเข้าเรียนได้มี
โอกาสศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกับผู้อื่น
10. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 1,000 เล่ม แจกให้กับนักเรียน
นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 2 เพื่อให้ทราบถึงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับ และการจัดการเรียนการสอน ระบบงานทะเบียน งานวัดผล งานปกครอง เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิน 40,000 บาท
11. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00-12.00 น. ณ โดมรวมน้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบาย
ต่าง ๆ ให้ตรงกันมากยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท
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12. เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในศึกษาต่อ
13. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ไว้ที่ห้องพยาบาลเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลกรของสถานศึกษาเมื่อเจ็บป่วย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 50,000 บาท
14. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้ทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จานวน 1,959 คน กับทางบริษัท สยามซิต้ี อินชัวรันส์ จากัด โดยใช้งบประมาณคนละ 150 บาท ซึ่งมีระยะเวลา
คุ้มครอง 4 เมษายน 2557 ถึง 4 เมษายน 2558 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 293,850 บาท
15. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมดของวิทยาลัยฯ จานวน 1,959 คน โดยใช้งบประมาณคนละ 150 บาท เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ ระบาดของโรคติ ด ต่ อ และสารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในวั น ที่ 6-7 พฤษภาคม 2557
เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ห้อ งสร้ อ ยอิน ทนิล โดยมีค ณะแพทย์จากโรงพยาบาลศุภ มิต รเป็น ผู้ ต รวจ และใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย จานวน 293,850 บาท
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16. ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ในวันที่ 26 มิถุ นายน 2557 วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ พรรณบุ รีได้จัด กิจกรรมวันต่อ ต้านยาเสพติด เพื่อให้
นักเรี ยน นักศึกษาได้ต ระหนักถึง พิษภั ยของยาเสพติดในปัจจุ บัน และมีส่ว นร่ว มในการรณรงค์ ให้ รู้ถึง พิษภั ยของ
ยาเสพติด และสามารถป้องกันตนเองให้หา่ งไกลจากยาเสพติดได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 4,060 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได้จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีความพร้อมที่จะอบรมให้ลูกศิษย์
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นครูผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสั งคม รายชื่อผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ได้รับเกียรติ
บัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูดีมีทุกวัน จากคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2557
จานวน 3 คน มีดังนี้
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
1. ครูอรทัยภ์
ทามา
2. ครูสฤษดิ์
มาตกุล
รางวัลครูดีมีทุกวัน
3. ครูภิญญดา อยู่สาราญ

2. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สารวจครูวชิ าชีพและครูพนื้ ฐานที่มคี วามประสงค์ฝึกงานในสถาน
ประกอบการภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พั ฒ นาครู ใ นสถานศึ ก ษาให้ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ต รงด้ า นวิ ช าชี พ จากสถานประกอบการ เพื่ อ น าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและต่อยอดไปยังผู้เรียนได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้สง่ ครูเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 คน คือ 1. นายธัฐเชษฐ์ ช่วยค้าชู เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท มิราเคิล เจอร์นี่ ทัวร์ จากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน –
8 พฤษภาคม 2557 และ 2. นายสมภพ อุตสาหะ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท วาบัวร์ ลอด์จ จากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2557 โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 44,400
บาท
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ตามที่ ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาอาชี ว ศึ ก ษาได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ค รู วิ ท ยาศาสตร์ ท า
โครงการวิจัย ซึ่งคุณครูณัฐญา อัมรินทร์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษได้รับทุนดังกล่าว จานวน
10,000 บาท โดยจัดส่งโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อ พัฒ นาอาชีพ ธุรกิ จ และบริ ก ารส าหรับนั ก เรี ย นระดั บประกาศนียบั ต รวิชาชีพ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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4. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพื่อส่งเสริมให้ค รูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน ประพฤติตน
ให้ อ ยู่ ใ นศี ล ธรรม มี จ รรยาบรรณในวิช าชี พ และเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ศิ ษ ย์ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี 2557 จานวน 21 คน
เป็นผู้บริหาร 2 คน ครู 19 คน ดังนี้
1. รองผู้อานวยการภานุพันธ์ พันธนิตย์
2. รองผู้อานวยการวันทนา โพธิ์รัง
3. ครูเบญจมาศ ดีเจิรญ
4. ครูยุวพา สารพัฒน์
5. ครูพรสวรรค์ ผลวงษ์
6. ครูนนท์ เกตุพรม
7. ครูฉัตรระวี ศรีคา
8. ครูศรัณยา เอมอินทร์
9. ครูสมใจ บุญมี
10. ครูเพียรใจ ม่วงภาษี
11. ครูอนัญญา เวียงสีมา
12. ครูพรรณี สุคันธิน
13. ครูกวินธร ไขหทัยบุตร
14. ครูอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
15. ครูกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
16. ครูกติ พิ งศ์ โกวิทวณิชชา
17. ครูศุภวุฒิ ธรรมประชา
18. ครูนภิ า สุทธิบุตร
19. ครูชนาวุฒิ มูลจันทร์
20. ครูเอกลักษณ์ พุ่มโต
21. ครูวริ าวรรณ สายแก้ว

5. เชิดชูเกียรติคุณครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากรได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตัง้ ใจปฏิบัตกิ ารงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
6. พัฒนาศักยภาพสู่ครูยุคใหม่
งานบุคลากรได้จัดโครงการครูดีเด่นประจาปี เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน ประพฤติตน
ให้ อ ยู่ ใ นศี ล ธรรม มี จ รรยาบรรณในวิช าชี พ และเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ศิ ษ ย์ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ โดยใช้
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งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท ครูผู้สอนดีเด่น จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปีการศึกษา 2557
มีดังนี้
1. ครูณัฐญา
อัมรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
2. ครูขนิษฐา
ภมรดล
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
3. ครูพราวพิมล ณัฐอภิพมิ พ์
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมดีเด่น
4. ครูราตรี
พรหมแท่น
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
5. ครูพุทธชาติ

เกตุหิรัญ

ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

7. อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานครูที่ปรึกษา
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานครูที่ปรึกษา
โดยมีนายมนต์ชัย อัมพวานนท์ เป็นวิทยากรให้แก่ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน ๘ คน เพื่อให้สามารถ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างครบถ้วน เช่น ผลการเรียน การประทาความผิดตาม
ระเบียบงานปกครอง เป็นต้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,500 บาท
8. พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้จัดอบรมการพูดภาษาอังกฤษให้แก่ครูพเิ ศษสอน จานวน 18 คน ในวันที่ 28 มีนาคม
ถึง 11 เมษายน 2557 และเจ้าหน้าที่ จานวน 24 คน ในวันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสร้อยอินทนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี Mr.David Brown และ Mr.Ariek J.Angkua เป็นวิทยากรในการอบรม
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กลยุทธ์ท่ี 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุ ค ลากรได้ จั ด โครงการจ้ า งครู พิ เ ศษสอนในสาขาที่ ข าดแคลนขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจั ด การ
มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดจ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจานวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระครูประจาที่ต้อง
รั บ หน้ า ที่ ทั้ ง งานสอน งานพิ เ ศษ และงานมอบหมายด้ า นอื่ น ๆ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเรี ย นการสอนของครู มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งได้จ้างครูพิเศษเพิ่มทั้งหมด จานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสาวนิภาวดี มาลมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
2. นางสาวนิภาดา พลหาญ
แผนกวิชาการเลขานุการ
3. นางสาวศิริภา จิตผ่อง
แผนกวิชาการโรงแรม
4. นายวศิน
ทองคาใส
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นายภานุวัฒน์ กองเขน
แผนกวิชาการออกแบบ
2. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่ อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ใ นด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยมีคุณครูภญ
ิ ญดา อยูส่ าราญ ได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณครูทัศนีย์ เนตรครุฑ และคุณครูปิยะธิดา ศรีโวย เข้าศึกษาต่ อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
3. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ
งานบุคลากรได้ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ 2 คน คือ คุณครูพรสวรรค์
ผลวงษ์ และคุณครูกานต์สริ ีย์ อู่อรุณ
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4. จ้างครูชาวต่างประเทศ
งานบุคลากรได้จัดหาครูชาวต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีน จานวน 2 คน และครูสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,128,000 บาท
1. Miss Zhou Lina
สอนวิชาภาษาจีน
2. Miss Li Weiwei
สอนวิชาภาษาจีน
3. Mr. Ariel J.Angkua
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
4. Miss Pema Lhamo
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
5. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
วิท ยาลั ย ฯ ได้ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรในการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพพร้อมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลาและนามาปรับใช้ในการสอนและชีวติ ประจาวัน

กลยุทธ์ท่ี 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ตรวจสุขภาพประจาปี
งานบุคลากรได้จัดส่งรายชื่อคุณครูทุกท่านของวิทยาลัยไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวั ส ดิ ภ าพครู เพื่อ ให้ คุ ณ ครู ทุก ท่ า นได้ เข้ า ตรวจสุ ข ภาพประจ าปี กั บทางโรงพยาบาลเจ้ า พระยายมราช จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ในวัน ที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้ทาการตรวจสุขภาพที่โรงเรีย นการญจนาภิเษกวิทยาลัย และวัน ที่ 18
ธันวาคม 2557 ตรวจสุขภาพที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
2. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2557
มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องในโอกาสวันครู จานวน 25 คน ดังนี้
1. รองผู้อานวยการภานุพันธ์ พันธนิตย์
2. รองผู้อานวยการวันทนา โพธิ์รัง
3. ครูเบญจมาศ ดีเจิรญ
4. ครูยุวพา สารพัฒน์
5. ครูพรสวรรค์ ผลวงษ์
6. ครูนนท์ เกตุพรม
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7. ครูฉัตรระวี ศรีคา
9. ครูสมใจ บุญมี
11. ครูอนัญญา เวียงสีมา
13. ครูกวินธร ไขหทัยบุตร
15. ครูกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
17. ครูศุภวุฒิ ธรรมประชา
19. ครูชนาวุฒิ มูลจันทร์
21. ครูวริ าวรรณ สายแก้ว
23. นางสาวเจียรนัย นาคะนิวษิ ฐ
25. นายสมใจ หอมละออ

8. ครูศรัณยา เอมอินทร์
10. ครูเพียรใจ ม่วงภาษี
12. ครูพรรณี สุคันธิน
14. ครูอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร
16. ครูกติ พิ งศ์ โกวิทวณิชชา
18. ครูนภิ า สุทธิบุตร
20. ครูเอกลักษณ์ พุ่มโต
22. นางวันรุ่ง นิ่มสันต์
24. นางสาวนงค์นุช เดชสมบูรณ์

3. พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ในวันที่ 2 –
5 มีนาคม 2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีประสิทธิภาพด้วยการแสงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อจะได้นามาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านอื่น ๆ ในหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 412,750 บาท
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4. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
งานบุคลากรได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น จัดสวัสดิการต่างๆ ให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงาน
เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการ จัดงานเลี้ยงส่งแก่บุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา และแสดง
ความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายมาใหม่
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
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กลยุทธ์ท่ี 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
แผนกวิชาผ้ า และเครื่อ งแต่ง กายได้ อ อกสอนการทากระเป๋ า ผ้ า ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด แก้ ว จั ง หวั ด
สุพรรณบุรีจานวน 16 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะวิชาชีพผ้าเสริมในรายวิชาพื้นฐานการงานเพิ่มขึ้น
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 6,000 บาท

2. คหกรรมบริการ
แผนกวิ ชาคหกรรมได้ อ อกสอนงานฝี มือ ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นขยายโอกาสเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี โ อกาส
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ออกสอนจานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแก้ว และโรงเรีย น
วัดปราสาท จังหวัดสุพรรณบุรี
3. จัดดอกไม้วันพระมหากษัตริย์
แผนกวิชาคหกรรม ได้ดาเนินโครงการจัดดอกไม้วันพระมหากษัตริย์ อาทิ วันปิยะมหาราช วันพ่อแห่งชาติ
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น และในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 แผนกวิชาคหกรรมได้
จัดพวงมาลาร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูป และร่วมประกวดพวงมาลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
สวยงาม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

4. จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ
แผนกวิชาการเลขานุการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการยังสานักงานภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเก็บเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การถ่ายเอกสาร
ภายใต้การฝึกประสบการณ์ตรง 20 ชั่วโมง
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5. บริการวิชาชีพสูส่ ังคม
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 83 คน มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ โดยการไปทากิจกรรมที่
โรงเรียนวัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000
บาท
6. อาสาพัฒนาสังคม
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้สอนการพิมพ์นามบัตรด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนวัดยางเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 1,000 บาท

7. สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดโครงการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม ประจาปี
การศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดแก้ว “มณีราษฎร์วิทยาคาร” ได้สอนการทาพวงกุญแจ ให้กับนักเรียน จานวน 13 คน
และที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ให้กับนักเรียน จานวน 76 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 15,000
บาท และค่าวัสดุ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
8. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดาเนินการให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ในวันที่ 2627 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยสอนการทาเต้าหู้นมสด การแกะสลักลายกระจก
การประดิษฐ์เดคูพาจ และการถักเชือกข้อมือ ให้แก่นักเรียน เรียนนักศึกที่มาร่วมงานมหัศจรรย์วันอาชีวะ จานวน 193
คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7,200 บาท และค่าวัสดุ 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 47,200 บาท
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9. ปฏิบัตริ าชการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้จัดทาโครงการปฏิบัติราชการกับหน่วยงาน
อื่น ณ วัดเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยฝึกทักษะวิชาชีพการบิดลูกโปร่ง และการทาตุ๊กตาการบูร
โดยมีผู้มาเข้ารับบริการ จานวน 106 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 5,000 บาท และค่าวัสดุ 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท

และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้จัดทาโครงการปฏิบัติราชการกับหน่วยงาน
อื่น ณ วัดป่าพระเจ้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยฝึกทักษะวิชาชีพการทาเต้าหูน้ มสด และการทากล่องของชาร่วย
โดยมีผู้มาเข้ารับบริการ จานวน 83 คน
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10. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงาน
ภายใต้ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัยและการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ จัดสอนประเภทเย็บปักถักร้อย และการทาอาหารเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2557
ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2 ศูนย์ ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตาบลบางปลาม้า มีผู้เข้าร่วม จานวน 174 คน และที่ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสาลี มีผู้เข้าร่วม จานวน 183 คน โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 375,420 บาท

11. อบรมหลักสูตรระยะสัน้ 30 ชั่วโมง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้ความรู้ดา้ นวิชาชีพ โดยเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่
18 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนประทีปศึกษา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสอนการทาอาหาร
ในชีวิตประจาวัน งานผ้าตามสมัยนิยม และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประทีปศึกษา จานวน 32
คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 18,000 บาท และค่าวัสดุ 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น 53,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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กลยุทธ์ท่ี 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุ ม ชน โดยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงเรี ย นสั ป รสเทศ โดยมี
นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานจัดกิจกรรมมากมายให้กับ
เด็กที่มาร่วมงานได้สนุกเพลินเพลิน ได้แก่ การต่อจิ๊กซอว์ ปาลูกโป่ง เหยียบลูกโป่ง และโยนห่วง โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 6,000 บาท

2. สร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน
แผนกวิชาการเลขานุการได้ส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบต่าง ๆ คนละ 20
ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัตงิ านจริงพร้อมทั้งนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
3. พัฒนางานสานักงานตามสาขาอาชีพ
แผนกวิชาการเลขานุการได้ส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบต่าง ๆ คนละ 20
ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันพร้อมนามาพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ
ตามสาขาที่ตนเรียน
4. ให้ความรูด้ ้านการจัดเก็บเอกสารแก่หน่วยงานและองค์กร
แผนกวิชาการเลขานุ ก ารได้ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ นั กเรี ย น นั ก ศึก ษาออกให้ บริ ก ารยั ง ส านั ก งานภาครั ฐ
และเอกชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเก็บเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การถ่าย
เอกสาร ภายใต้การฝึกประสบการณ์ตรง 20 ชั่วโมง
5. ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีรว่ มกับสถานประกอบการ
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2556 งานอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ได้ ทาสั ญ ญาฝึ ก อาชีพ ให้ กั บนั ก เรี ย น
ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานธุรกิจอาหาร จานวน 29 คน ที่ต้องออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตรตามสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
ได้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันถึงกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 1,800 บาท
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6. ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกทุกชั้นปีฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนรู้การฝึกทักษะของผู้เรียนที่เน้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ไม่นับรวมการฝึกงานตามหลักสูตร โดยใช้งบประมาณเป็นค่ า
วัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
7. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้นปวช. และปวส. ออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สร้อยอินทนิล ก่อนที่จะส่งออกฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2556 มีนักศึกษาระดับ ชั้นปวส.
ออกฝึกงาน จานวน 185 คน สถานประกอบที่รับฝึกงาน จานวน 46 สถานประกอบการ และภาคเรียนที่ 1/2557
มีนักเรียนระดับชั้นปวช. ออกฝึกงาน จานวน 535 คน สถานประกอบที่รับฝึกงาน จานวน 118 สถานประกอบการ
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,180 บาท

8. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคีให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
วัสดุ 2,000 บาท
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9. พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ในโครงการ
จัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จากัด และบริษัท ADVICE HOLDING GROUP จากัด เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุ 9,985 บาท

10. พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษา
งานความร่ ว มมื อ ได้ จั ด ประชุ ม สั ม มนาและทาพิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และชุมชน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
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กลยุทธ์ท่ี 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนกั วิจัย
1. ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาทาวิจัยสถาบัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ทาวิจัยสถาบันจานวน 13 เรื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 42,400 บาท ค่าใช้สอย
7,600 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ดังนี้
1. ความคาดหวังของครูตอ่ การส่งเสริมงานด้านวิจัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. การศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของแผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556
4. ภาวะโภชนาการพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5. ศึกษาความคิด เห็น ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือ งสุพ รรณบุรีเกี่ ยวกับการเรีย นวิชาชีพคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. แรงจู งใจในการเลือ กเรีย นสาขาวิชาการบั ญชี หลัก สู ตรประกาศนีย บัต รวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2556 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. ศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันที่สง่ ผลต่อคุณธรรมจริยธรรม
9. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช. ในการศึกษาต่อระดับปวส. แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
10. สาเหตุการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไปของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556
11. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่3 ที่มีต่อหลักสูตรประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556
12. ศึกษาทัศนคติผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่กาลังเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่มีต่อการศึกษาสายอาชีพประจาปีการศึกษา 2556
13. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
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กลยุทธ์ท่ี 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. เผยแพร่การทาวิจัย นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน
ในปีงบประมาณ 2557 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่การทาวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน ดังนี้ ผลงานวิจัยสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 13 เรื่อง ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 71 เรื่อง ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 3 ผลงาน และโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ปีการศึกษา 2556 จานวน 10 ผลงาน
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้ส่งผลงานวิจัยของครู จานวน 3 ท่าน ให้นาเสนอในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักวิจัยอาชีวศึกษา สานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557 ณ
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
ครูภิญญดา อยู่สาราญ นาเสนอวิจัยสถาบันภาคบรรยาย เรื่อง ความคาดหวังของครูต่อการส่งเสริมงาน
ด้านวิจัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครู ณั ฐ ญา อั ม ริ น ทร์ น าเสนอวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาคโปสเตอร์
เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพการถ่ายทอดหมู่เลือดตามกฎของเมนเดลโดยใช้วิธีสอนด้วยสถานการณ์
จาลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพั ฒ นาอาชีพ ธุ รกิจ และบริ การของนั กเรี ย นชั้น ปวช.1 การบั ญชี วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครูกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ นาเสนอวิจัยเพื่อสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ภาคบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อจาแนกชนิดปลากระดูกอ่อน

2. ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน ซึ่งภาค
เรียนที่ 2/2556 มีคุณครูส่งวิจัยในชั้นเรียน จานวน 71 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และในภาคเรียนที่ 1/2557 มีคุณครูส่ง
วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 74 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,100 บาท
ในภาคเรียนที่ 2/2556 ได้มีการจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมีงานวิจัยที่อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 3 เรื่อง และอยู่ในระดับคุณภาพดี จานวน 10 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น
นางภิญญดา อยู่สาราญ “เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกายของเรา
ด้วยแบบเสริมความรู”้
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นางณัฐญา อัมรินทร์

“เรื่อง การพัฒนาการเขียนแผนการถ่ายทอดหมูเ่ ลือดตามกฎของเมนเดล
โดยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการของนักเรียน ปวช.1 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี”
นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ “เรื่อง ผลการสอนซ่อมเสริม เรื่องการสร้าง Link โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาหรับนักเรียนชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่มีผลต่ากว่าเกณฑ์”
คุณภาพดี
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
“เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้ “เรื่อง ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนและถอดข้อความชวเลขไทย
ด้วยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556”
นางกานต์สิรีย์ อูอ่ รุณ
“เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการสร้าง Photo
Album ในวิชาการใช้โปรแกรมนาเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจที่เรียนด้วยกระบวนการสอนโดยใช้ส่อื วีดโี อกับนักเรียนที่เรียนตามปกติ”
นางราตรี พรหมแท่น
“เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2
ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชาการตัดแต่งภาพถ่าย (2308-2009)”
นายสุทธิ อัมรินทร์

นางสาวพจนา สลับลึก
นางพรสวรรค์ ผลวงษ์

นางชาลี เกตุพรม

นางนิภา สุทธิบุตร

นางสาวจันทรา ส่งศรี

“เรื่อง ผลการใช้สื่อนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ รหัสวิชา 2000-1421 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
“เรื่องพฤติกรรมการทางานเป็นทีมของนักเรียนแผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย"
“รายงานผลการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง สภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ของนักเรียนระดับปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
“เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างความรู้ดว้ ยตนเองที่มีผล
ต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามารยาทและการสมาคม (2201-1019)
ชัน้ ปวช.3/2 การเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
“เรื่อง การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคาถามคุณครูในชัน้ เรียน วิชาเตรียม
ความพร้อมสูอ่ าชีพเลขานุการ โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับ
นักเรียนชั้นปวช.3/1 เลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
“เรื่อง การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัตภิ ายใน
ชัน้ เรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
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และภาคเรียนที่ 1/2557 ได้มีการจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมีงานวิจัยที่อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 3 เรื่อง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 8 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น
นางภิญญดา อยู่สาราญ “เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การปรับพฤติกรรมของ
นักศึกษาด้วยวิธีการเสริมแรงควบคู่การทาสัญญากับนักศึกษา”
นายสุทธิ อัมรินทร์
“เรื่อง ผลการใช้สื่อนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint เรื่องเทคโนโลยีชวี ภาพ
สาหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางณัฐญา อัมรินทร์
“เรื่อง การพัฒนาความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านของนักเรียน ปวช.2
การเลขานุการ ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุม่ ทากิจกรรมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ”
คุณภาพดีมาก
นางกานต์สิรี อูอ่ รุณ
“เรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งานเพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์โดยวิธีการ
สอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learnjin) รูปแบบ LT (Learning Together) ของ
นักศึกษาชั้นปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้ “เรื่อง ศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการเขียนชวเลขไทยด้วยกระบวนการ
เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557”
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
“เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชัน้ ปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีชนั้ กลาง 2 (3201-2002)”
นางวันเพ็ญ สาลีผลิน
“เรื่อง รายงานการประเมินโครงการบันทึกรักการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ที่เรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการ
รู้สารสนเทศ รหัสวิชา 3000-1601”
นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ “เรื่อง ศึกษาการปรับพฤติกรรมในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวสมฤดี คาภาษี
“เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคาบอก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 1”
นางพรสวรรค์ สระบัว
“เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะประดิษฐ์ของ
นักเรียนปวช.1 ธุรกิจอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นายชนาวุฒิ มูลจันทร์
“เรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอลิทึมของนักเรียนระดับชั้นปวส.”
3. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามคาสั่งของ
วิทยาลัย จานวนทั้งหมด 79 กิจกรรม/โครงการ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ท่ี 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
วั น พุ ธที่ 19 มีน าคม 2557 วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ จั ด พิธีม อบประกาศนีย บั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ที่โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ โดยมี คุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนระดับชั้นปวช. จานวน 448 คน และนักศึกษาระดับชั้นปวส. จานวน 145 คน ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 20,000 บาท

2. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์
2557 จานวน 2,100 เล่ม และปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2557 จานวน 2,200 เล่ม เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
กิจกรรมของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 154,800 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์ท่ี 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ มีการใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการของงานต่างๆ ในทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1 งานบริหารงานทั่วไป

736,793.80

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

45,400.00
0

1.1 งานสารบรรณ

35,000.00

2 งานครูที่ปรึกษา

0

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000.00

3 งานปกครอง

10,400.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

427,293.80

4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

25,000.00

2 งานบุคลากร

20,000.00

5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

5,000.00

3 งานการเงิน

25,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000.00

4 งานการบัญชี

20,000.00

5 งานพัสดุ

98,700.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1 งานวางแผนและงบประมาณ

126,000.00
25,000.00

6 งานอาคารสถานที่

10,700.00

2 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

5,000.00

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

60,000.00
20,100.00

ฝ่ายวิชาการ
1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

165,965.00
49,965.00

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

7,000.00
50,000.00
30,000.00

6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

9,000.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

42,000.00

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด

ที่

งาน

จานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น 1,074,158.80 บาท

3.1 งานห้องสมุด

35,000.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

10,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

9,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

20,000.00
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กลยุทธ์ท่ี 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 176 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์ จ ากการด าเนิน งานตลอดจนใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการ และสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ ใน
ปี ง บประมาณต่ อ ไป และได้ จั ด ท าส าเนาแจกให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วไปยั ง
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งานวางแผนและงบประมาณได้จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางานในแผนกวิชาและ
งาน ได้จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โดยมีโครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดจานวน 176 โครงการ และได้ทาสาเนา จานวน 80 เล่ม มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทาการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา
โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย จานวน 10 จุด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ใช้
ประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 59,000 บาท
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา RMS 2012”
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จร่ ว มกับงานศู น ย์ข้ อ มู ลสารสนเทศ จั ด อบรมเชิง ปฏิบัติการให้แ ก่ บุคลากร
ของวิทยาลั ย เพื่อ ให้ บุค ลากรมีก ารประยุ ก ต์ใ ช้ ระบบสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การสถานศึก ษา และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษาระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษา และเครือข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่
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13 มีนาคม 2557 ได้จัดอบรมให้แก่คณะคุณครู จานวน 37 คน และในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ได้จัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ จานวน 19 คน โดยมีนายจักรกฤษณ์ จันทร์รอด และนายวัชรวุฒิ ยะย่าเป้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ และใช้
งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 12,000 บาท และค่าวัสดุ 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

3. เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ในหัวข้อ “แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้ Cloud Computing”ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิ จ จ านวน 98 คน เมื่อวั นจัน ทร์ที่ 3 กุม ภาพันธ์ 2557 ตั้ง แต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้ องสร้อ ยอิน ทนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรโดยตรง และได้ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีคุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย จากัด) เป็นวิทยากรให้ความรู้ และใช้งบประมาณเป็น
ค่าใช้ค่าตอบแทน 2,400 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,200 บาท

4. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้แจกรหัสการเข้าใช้ระบบศูนย์ข้อมูลให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาเพื่อปรับปรุงข้อมูลของ
ตนเองให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
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5. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ แก่ ค ณะครู จานวน 45 คน เพื่อ ให้บุค ลากรมีการประยุ ก ต์ใ ช้ระบบสารสนเทศการบริห ารจั ดการ
สถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู้การใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เป็นวิทยาการให้ความรู้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,000 และค่าใช้สอย จานวน 7,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนก จานวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพของแผนกและเป็นการวางแผนระบบงานแผนกการเลขานุการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
วิทยาลัย
2. จัดทาคู่มอื การประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาและรายบุคคล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของแผนก
วิชา และของครูรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทารายงาน SAR และ PSAR ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
3. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู รายบุคคล จานวน
72 เล่ ม เพื่อ ให้ ค รู จั ด ทาข้ อ มู ล ในแต่ล ะมาตรฐาน และน าข้ อ มู ล มาพั ฒ นาในแต่ล ะแผนกวิชารวมถึ ง การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
4. จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
งานประกั นคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัด ทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลั ย ประกอบด้ว ย
7 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และเผยแพร่ SAR ของสถานศึกษาไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,400 บาท

5. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทารายงานประเมินตนเองของแผนกวิชา จานวน 12 แผนก
วิชา เพื่อให้แผนกวิชาได้รับทราบข้อมูลจากการสรุปผลการดาเนินงานของทุกมาตรฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุจานวน 4,370 บาท
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6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
งานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษา ได้ จั ด ทาข้ อ มู ล เอกสารต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการพั ฒ นา
สถานศึกษา และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานที่มาขอใช้
บริ ก าร ซึ่ ง มี ส ถานศึ ก ษาที่ ม าขอข้ อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม จ านวน 3 สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนิน งานตามโครงการ
พั ฒ นาการปฏิบั ติ ง านประจ าปี ตามยุ ทธศาสตร์ แ ละกลยุ ทธ์ ที่ว างไว้ ทั้ ง หมด จ านวน 1761โครงการ มี ผ ลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละความสาเร็จ 96.59 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
โครงการ
โครงการทีท่ า
โครงการที่
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่
ทั้งหมด
สาเร็จ
ไม่ได้ทา**
ความสาเร็จ
1
1
13
13
100
2
19
19
100
3
10
10
100
2
4
5
13
11
2
84.62
6
47
43
4
91.49
3
7
16
16
100
8
4
9
8
7
100
10
5
5
100
11
4
4
100
5
12
11
11
100
13
100
6
14
100
7
15
10
10
100
8
16
1
1
100
17
3
3
100
9
18
100
19
2
2
100
10
20
1
1
100
21
2
2
100
22
5
5
100
11
23
6
6
100
รวม
176
170
6
96.59
**หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ทา รายละเอียดปรากฏในหน้า 70 โครงการที่ 3, หน้า 72 โครงการที่ 11,หน้า 74
โครงการที่ 4, หน้า 75 โครงการที่ 8, หน้า 76 โครงการที่ 15 และหน้าที่ 83 โครงการที่ 45
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