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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. 2558 วิท ยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีภายใต้ก ารบริ หารงานของ
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และรองผู้อานวยการ
4 ท่าน ได้แก่ นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี นางทองพราว ฮวบหิน 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. 2558 และเข้ามาร่วมดาเนินการผลักดันให้การจัดอาชีวศึกษา ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมสืบไป
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์

56 ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย

ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
63 ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ

77 ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

92 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเ้ รียน

104 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

112 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

119 ยุทธศาสตร์ที่ 7
สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา

127 ยุทธศาสตร์ที่ 8
ผลักดันบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

136 ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

139 ยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
144 ยุทธศาสตร์ที่ 11
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
147 ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์
จากอดีต...สูป่ ัจจุบัน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลผู้เรียน

คณะผู้บริหาร

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา

นายภานุพันธ์ พันธนิตย์

นางปุญญิสา พันธุภ์ ักดี

นางทองพราว ฮวบหิน

นางวันทนา โพธิ์รัง

รองผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผอ. ฝ่ายวิชาการ

รองผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.

รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางภิญญดา อยู่สาราญ
หนผ. สามัญสัมพันธ์

นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา
หนผ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวฉัตรระวี ศรีคา
หนผ. อาหารและโภชนาการ

นางปรารถนา เกิดโชค
หนผ. ธุรกิจอาหาร

นางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร
หนผ. คหกรรม

นางเบญจมาศ ดีเจริญ
หนผ. การบัญชี

นางยุวพา สารพัฒน์

นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรญ
ั
หนผ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส.รัชดาภรณ์ ตันติกาธน
หนผ. การโรงแรม

นางอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร

หนผ. การตลาด

หนผ. การท่องเที่ยว

นางสาวจันทรา ส่งศรี
หนผ. ธุรกิจค้าปลีก

นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร
หนผ. การเลขานุการ

นายสุรพล แย้มชื่น
หนผ. การออกแบบ

นางราตรี พรหมแท่น
หนผ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
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หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ
ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
• งานวิทยบริการและหองสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
• แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
• แผนกวิชาคหกรรม
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขายและการตลาด
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาการเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการออกแบบ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟิก

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

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้คคู่ ุณธรรม มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดตี อ่
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ปลูกจิตสํานึกให้รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน และขยายโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
4. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นธุรกิจ
และบริการ
5. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดตี อ่ วิชาชีพด้านธุรกิจ
และบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียน ผู้สอน มีจิตสํานึกใน ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และการเปลี่ยนแปลง
4. ผู้เรียน ผู้สอน มีวิธีคดิ อย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ และนําผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน
3. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคี ่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
7. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
8. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
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จากอดีต...สู่ปัจจุบัน
ประวัตวิ ทิ ยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2484 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 80.80
ตารางวา เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุพรรณบุรี” ในปี พ.ศ.
2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี” และในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
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 เปิดสอนสาขาวิชา
ศิลปประยุกต์ รับนักเรียนชายและหญิงเข้าเรียน นักเรียนชายเริ่มเรียนนักศึกษา
วิชาทหาร (ร.ด.)
พ.ศ.2525
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ.2526
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ.2530
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2530
พ.ศ.2533
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533
พ.ศ.2534
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การถ่ายภาพ ต่อมา พ.ศ. 2538
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
พ.ศ.2538
ได้ยุบสาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปวท. และได้เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชา
การเลขานุการและใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538
พ.ศ.2539
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคีธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลศุภมิตร
พ.ศ.2540
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พ.ศ. 2536 และต่อมาเปลี่ยนมาใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2540
พ.ศ.2543
จัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษา
พ.ศ.2543
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.2545
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 เปิดให้บริการห้อง Internet
เพื่อให้นักเรียนทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับ
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
จํานวน 20 ชุด
พ.ศ.2546
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (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
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ห้องโฮมเธียเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ก่อสร้างห้องประชาสัมพันธ์ และห้องพักอาจารย์เวร
จัดตั้งศูนย์ OTOP Product Center เพื่อจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
และสร้างหลังคาคลุมบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้ทํากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและปฏิบัตกิ ารอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอก
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน
การโรงแรม ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต่อเนื่อง)

เกียรติและความภาคภูมใิ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิ ทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2554
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทําอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมําสมุนไพร” วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
- คณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคหกรรมได้รับการคัดเลือกจากสํานักพระราชวังในการ
จัดทําเครื่องสดประดับตกแต่งในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
ภคินเี ธอเจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน
พ.ศ. 2555 ณ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง
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- รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ระหว่างวันที่ 9-14
สิงหาคม พ.ศ. 2554
- รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในวโรกาส
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับภาค ภาคกลาง ตะวันออก และ
กรุงเทพมหานคร จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี 2554 โดยการสนับสนุน
ของธนาคารออมสิน ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554
- รางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์
จังหวัดระยอง
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2554
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปีการศึกษา 2554 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
นางสาวฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
นายชัยรัตน์
เฟือ่ งฟูลอย
นายจําลอง
กาละพงศ์
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
นางพรสวรรค์
สระบัว
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.
นายกิตติศักดิ์
หงวนตัด
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- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประกวดทําอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ “ปลาหมําสมุนไพร” วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นาวสาวปรีญา
โพธิ์เพ็ชร
- รางวัลเหรียญเงินสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค ในวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2554
นางสาวอรวรรณ
อิ่มโอชา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เนื่องในงานอาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ระหว่างวันที่ 9-14
สิงหาคม พ.ศ. 2554
นางสาวสิริยา
แพ่งเพชร
นาวสาวกรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาวนวพร
พรมแสน
นางสาวช่อผกา
ภูมิฤทธิ์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2555
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย “ซอด้วง” จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์
จังหวัดระยอง
นายโฆษิต
สิงห์เรือง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย “จระเข้”
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวภรภัทร
สุดแสวง
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะรักการอ่าน จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
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ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์
จังหวัดระยอง
นางสาวมติมนต์
ศรีอ่ําดี
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม
“การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวอริยา
รุ่งเรื่อง
นางสาวโสภารัชต์
คล้ายฉ่ํา
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม
“พานขันมากและพานขันหมัน้ (แหวน)” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นายนริศ
นาคชลธี
นายนวพร
ปราบสุข
นาวสาวภิมนต์
มงคลทอง
นางสาวนพรัตน์
คลําเฉยดี
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตแขน
สามส่วน” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวเยาวลักษณ์
เมฆสาร
นางสาวธัญญลักษณ์
บุญประเทศ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม
“ทักษะพิมพ์ดีดไทย” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม
ทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นายสราวุธ
ชาวบ้านกร่าง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท
วิชาคหกรรม “พุม่ ประดิษฐ์จากผ้าสําหรับตกแต่งสถานที”่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
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นางสาวภรวิสาร์
แจ้งจิตร
นางสาวอุษณีย์
เพชรดี
นางสาวสุภัทราชา
สวนกลิ่น
นายอดิเรก
สุขสวัสดิ์
นายจักรพงษ์
สุวรรณรัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิชยกรรม “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวอัญชลี
นุรักษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิชยกรรม “โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี” จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวสุนษิ า
มะโน
นางสาวสุกัญญา
จันทร์ภักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
“การประกวดร้องเพลงสากลหญิง” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย
“ขลุ่ยเพียงออ” จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวประภัสสร
สุขเถื่อน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
นางสาวปิยะวัฒน์
มักม่วน
นางสาวอมรรัตน์
ปฐมธรรมการ
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสตาร์
จังหวัดระยอง
นางสาวชนนัส
คําพุฒ
นางสาวสุนารี
คําตัน
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เรื่อง “บะหมี่เพื่อสุขภาพ” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ
เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิตยา
เณรกอวัง
นางสาวปณัฏฐา
ตําแยโย
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เรื่อง “เครื่องทําลาบเอกสารแบบทู อิน วัน” ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงาน
อาชีพ เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวนิภาพร
แก้วพระโต
นาวสาวกัญญารัตน์
โพธิ์ระเบียบ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง เรื่อง “ปลาร้าทรงเครื่องชนิดผง”
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม
ผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้มและความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม
พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวยานุมาศ
กองร้อยอยู่
นายสุพงษ์
กองแก้ว
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “ชุดสอนทําบล็อคสกรีนเคลื่อนที่” ประเภทที่ 7
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริมผสมผสานงานอาชีพ
เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายชัยณรงค์
อินทุมาร
นายกิตติภรณ์
นิลเขตร
นายฉัตรชัย
เวสะนุวรรธนะ
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- รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่อง “ม็อกเทลสมุนไพร” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ
เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวยานุมาศ
กองร้อยอยู่
นาวสาววนิดา
เข็มประดับ
- รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง เรื่อง “ไส้อั่วเขียวหวาน” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานส่งเสริม ผสมผสานงานอาชีพ
เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคงพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวรัชนี
เจริญดี
นางสาววงเดือน
ทระเพ็ชร
ปีการศึกษา 2555
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ ประเภทอาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสําหรับผู้ประสบภัย
“ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้ําพริกล่องวารี” ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2555
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา จากศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) ในการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝูายศิลปาชีพ
“ฝูายทอใจ ครั้งที่ 5” วันที่ 20-23 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
- รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) อยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 93.53 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
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- รางวัลเหรียญทองระดับชาติ “ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Smart Lab 235”
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2555
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรดีเด่น
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2555 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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
- รางวัลครูสอนดี จากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ยกย่องเชิดชูครูสอนดี วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช.
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส.
นางสาววิไลลักษณ์
สุมติ รเดช
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ ประเภทอาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพสําหรับผู้ประสบภัย
“ข้าวสวยมัสยาคู่ใจน้ําพริกล่องวารี” ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2555
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวิษณุพงษ์
ศรีบุญเพ็ง
นางสาวสุพัฒน์ตรา
สุทินธนาไพศาล
- ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดงี าม จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
นางสาวพลอย
บุญเมือง
- ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นางสาวจิตร์ใจงาม
จันทรโชติ
นางสาวศิรินาถ
สุทธิไกร
- เยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555
นาวสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
- เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ระดับอาชีวศึกษา จากสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นางสาววิไลลักษณ์
สุมติ รเดช
- รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
นาวสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “การออกแบบตัดเย็บชุดลําลองวัยรุ่น 14-15 ปี”
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
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นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการ
ร้องเพลงไทยสากลชาย จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 22 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นายกฤษดา
ยอดเพชร
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีเข้ารูปแขนสัน้
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสาวเยาวลักษณ์
เมฆสาร
นางสาวธัญญลักษณ์
บุญประเทศ
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร้องเพลงสากลชาย
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นายคณิศร
ศรีโมรา
- รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะการร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ หญิง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร
(ทรงหลังประทุน) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 22
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสาวสุธิดา
จันทะวงษ์
นางสาวสุภัทรชา
สวนกลิ่น
นางสาวนิสรา
สอนสุภาพ
นายวรพล
โพธินิล
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
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- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี
ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง ครัง้ ที่ 20
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดอยุธยา
นางสาวสุพรรษา
ฉิมพลีศิริ
นางสาววิจิตรา
ขุนจันทร์
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภาณุภณ
ทัศสาคร
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี
ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง ครัง้ ที่ 20
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดอยุธยา
นางสาวณัฐธิดา
มณีอนิ ทร์
นางสาววรารัตน์
เดชคง
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะอาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดบิ จากเผือก
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง ครัง้ ที่ 20
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกอบสิน
ปทุมานนท์
นางสาวน้ําฝน
สุธิโส
นางสาวกนกพร
โพธิ์ศรี
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง “เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินจากพลังงานมือแบบพกพา”
ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นางสาวสมหญิง
ฤกษ์โชคดี
นางสาวดวงกมล
สว่างอารมณ์
นางสาวพัชรินทร์
เรือนตือ้
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง “เครื่อง Score Board Volleyball” ระดับ ปวส. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี
นางสาวกมลทิพย์
กล่ําขํามี
นางสาวประกายรุ้ง
ภูฆัง
นางสาวเพชรรัตน์
อ่อนอินทร์
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- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง “ตุก๊ ตาจากใยกล้วย” ระดับ ปวช. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี
นางสาวพิมพ์ลภัส
ชั่งปลื้ม
นางสาวพิทยา
กสิกรรม
นางสาวทิพพวรรณ์
แก้วลอยฟูา
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง “น้ํายาขัดพื้นจากน้ําซาวข้าว” ระดับ ปวช. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี
นายกฤษณ์
พันธีร์
นางสาวปรัชญ์ดา
เศกสุวงศ์
นางสาวปรุงฉัตร
กาฬภักดี
ปีการศึกษา 2556
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ได้รับการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสคู่ วามเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว
Model C จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2556
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “ห้องเรียนพุทโธโลยี” ประเภทแผนกวิชาสามัญ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
- รางวัลดีเด่นสายอาชีวศึกษา จากธนาคารออมสิน การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการออม ประจําปี 2556 ประเภทโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
- รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง เรื่องเครื่องทําลายเอกสาร 3 in 1
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
- รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2556
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บุคลากรดีเด่น
- รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ดร. พุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางวันเพ็ญ
สาลีผลิน
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางเก็จวลี
วัชเรนทร์สุนทร
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
จากคุรสุ ภา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
ดร. จันทรา
ส่งศรี
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2556 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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
นางสาวนิภาพร
แจ่มเสียง
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นางนิภา
สุทธิบุตร
นางอัจฉรา
โพธิจินดา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางวิไล
รัตนเชิดฉาย
นางสาวยอดขวัญ
กุลเกตุ
นางสาวสุมาวดี
จันทร์เพ็ญ
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายประภัส
ริว้ ไสว
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
หลักสูตรระดับ ปวส. ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จากหน่วยงาน
นิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีที
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ อารมณ์ดีรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวส.
นางสาวพลอย
บุญเมือง
- รางวัลเหรียญทอง สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2556
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สาขากราฟิกดีไซน์ ประเภทเยาวชน
จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค
ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร
- รางวัลเหรียญเงิน สาขาประกอบอาหาร ประเภทเยาวชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ในวันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2556
นายโอภาส
แซ่ตัน
- รางวัลชนะเลิศการประกวดของขวัญวันแม่ ในงานไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ Season 4
นายรักษิต
บุญนาค
นายชัยรัตน์
คําเกลา
นางสาวนิดาลักษณ์
คะโยธา
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- รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย “ซอด้วง” จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 23
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวชนนิกานต์
มณีอนิ ทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงไทยสากลหญิง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 23
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวพจนา
จันทร์คํา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเพลงไทยสากลหญิง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 23
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัล The Third Reward is Western Song จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 23
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลชนะเลิศทักษะการออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง
ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายวัชรพงศ์
แซ่จิ๋ว
นางสาวกมลฉัตร
ช้อยเชื้อดี
นางสาวนภัสสร
แย้มกระจ่าง
- รางวัลชนะเลิศทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายเมธี
โชคสุขนิรันดร์
นางสาวสุรางคนา
แสงศรี
- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง
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ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นายภาณุภณ
ทัศสาคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช้ภายในห้องรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวกาญจนา
สังขพันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ลงภาชนะ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 21 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-21
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
ทองเพ็ง
นางสาวเจนจิรา
สิทธิพงษ์
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นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องสบู่กระเจี๊ยบเขียว ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
นางสาวสุพัตรา
ริปูหนอง
นางสาวปิยฉัตร
ผดุงภักดิ์
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องชาข้าวกล้องงอก ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวทิพย์พัสษา
นิ่มอนงค์
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กนิษฐ์
สุริดล
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องถังขยะพูดได้ ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวอมรรัตน์
ปานจันทร์
นายไพรัช
จันทร์ไข่
นายมานพ
สาภักดี
ปีการศึกษา 2557
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทองระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ “Science Tech” ประเภทแผนกวิชาสามัญ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ให้ไว้ ณ 15 กันยายน
พ.ศ. 2558
- รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวโรกาสวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภท
ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี “เครื่องทําลายเอกสารแบบ 3 in 1”
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2557
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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บุคลากรดีเด่น
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูชุมชนสร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน” โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า)
มาลินีมงคลยุคลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นางสาวจันทรา
ส่งศรี
- ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลสุดยอดครูดีระดับจังหวัด จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการครูดีมีทุกวัน ประจําปี พ.ศ. 2557
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางณัฐญา
อัมรินทร์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางสาวพุทธชาติ
เกตุหิรัญ
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางขนิษฐา
ภมรดล
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางพราวพิมล
ณัฐอภิพมิ พ์
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นางราตรี
พรหมแท่น
- ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี ประจํา 2557 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายสฤษดิ์
มาตกุล
นายอรทัยภ์
ทํามา
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาระดับชาติ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักวิจัยอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทาวน์อนิ ทาวน์
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
นางณัฐญา
อัมรินทร์
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
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- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจําปี 2557
จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์
พันธนิตย์
นางวันทนา
โพธิ์รัง
นางเบญจมาศ
ดีเจริญ
นางยุวพา
สารพัฒน์
นางพรสวรรค์
ผลวงษ์
นายนนท์
เกตุพรม
นางสาวฉัตรระวี
ศรีคํา
นางสาวศรัณยา
เอมอินทร์
นางสมใจ
บุญมี
นางเพียรใจ
ม่วงภาษี
นางอนัญญา
เวียงสีมา
นางสาวพรรณี
สุคันธิน
นายกวินธร
ไขหทัยบุตร
นางอภิรดี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวกนกวรรณ
ส่งสมบูรณ์
นายกิตพิ งศ์
โกวิทวณิชชา
นายศุภวุฒิ
ธรรมประชา
นางนิภา
สุทธิบุตร
นายชนาวุฒิ
มูลจันทร์
นายเอกลักษณ์
พุม่ โต
นางสาววิราวรรณ
สายแก้ว
ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
นางสาวเยาวเรศ
ไชยประเสริฐ
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
นางสาววิภาวรรณ
วงษ์โพธิ์
- ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้มคี วามสามารถดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558
นายสุจิโรจน์
สิทธิมาศ
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- ได้รับตําแหน่งเหรัญญิกคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับชาติ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองคาย
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- ได้รับตําแหน่งนายกองค์การวิชาชีพระดับภาค จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นางสาวพรพิมล
วงษ์พันธุ์
- รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา
2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายภูมริ ัตน์
รัตน์วงพงษ์
นางสาวบงกช
แก้วปาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,
ดอกไม้อบแห้ง) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวอินทิรา
อนันต์ธนสาร
นางสาวพลอยพิชชา
นาโตนด
- รางวัลระดับเหรียญทองประกวดการพูดในที่สาธารณเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
- รางวัลระดับเหรียญทองการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวทรรศวรรณ
ศรีประเวช
นางสาวจันทิมา
จิตต์วารี
นางสาวสุวรรณี
เนียมสุข
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- รางวัลระดับเหรียญทองการประดิษฐ์ของที่ระลึกสําหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดหนองคาย
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
- รางวัลระดับเหรียญทองการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นางสาวธัญญลักณ์
มาเกิด
นางสาวอภิณญาณ
ครุฑวิลัย
- รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายชัยณรงค์
นาคเสน
- รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายณัฐดนัย
สาลีผล
- รางวัลระดับเหรียญเงินประกวดดนตรีไทย “ขิมสาย (7 หย่อง)” จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 24
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
นายจิรภัทร
เขาสมบูรณ์
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายฐิติวัฒน์
สิทธิชูรักษ์
นางสาวชนิศา
นาคใหม่
- รางวัลระดับเหรียญทองการประกอบอาหารว่างหรือยําและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค
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ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายทรงพล
โพธิ์หริ ัญ
นางสาวอัญชนก
เฉลียวไวย์
นางสาวฤดีรัตน์
บํารุงชนม์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นางสาวมิรันตี
ศรีบุญเพ็ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคกลาง ครัง้ ที่ 22 ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
วิชาประวัตศิ าสตร์ไทย ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2557 ให้ไว้ ณ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ
ศรีตองอ่อน
- รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่องเครื่องกําหนดปริมาณกําหนดขนาดขนมไทย
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรม
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสโรชา
สิทธิวงษ์
นางสาวเจนจิรา
ปรางจันทร์
- รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน เรื่องสายหุม้ เบลท์คลายเครียด Belt Aroma Therapy
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ในงานมหกรรม
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นางสาวสุพัตตรา
สุวรรณะศร
นางสาวจิตติพร
วรรณะภูติ
นางสาวพัชราภา
เหลืองประเสริฐ
- รางวัลเหรียญเงิน เรื่องดินน้ํามันจากเยื่อกระดาษ ระดับ ปวช. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
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ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวธนพร
บัวมี
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านคําเพชร
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
- รางวัลเหรียญทองแดง เรื่องสีโปสเตอร์เพื่องานศิลปะ ระดับ ปวช. จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวสุชาวดี
น้ําทิพทา
ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- รางวัลดีเด่นการสายอาชีวศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม
จากธนาคารออมสิน ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- รางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย ประจําปี 2558
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดได้คะแนน 4.83 อยู่ในระดับดีมาก
บุคลากรดีเด่น
- รางวัลครูชมุ ชนคนสร้างชาติตามรอยเจ้าฟูาผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จากท่านหญิง
(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
ประจําปี 2558 ประทาน ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
นางณัฐญา
อัมรินทร์
- รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา (ปวช. ) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการประกวดสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นางภิญญดา
อยู่สําราญ
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ
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- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2558 จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายภานุพันธ์

พันธนิตย์

นางสาวงามพรรณ

สุมูลเวช

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดเี ด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายสุทธิ

อัมรินทร์

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะดีเด่น จากคุรุสภา
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นางพรสวรรค์

สระบัว

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจําปี 2558
จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559
นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ

นางทองพราว

ฮวบหิน

นางภิญญดา

อยู่สําราญ

นางพรสวรรค์

สระบัว

นางกานต์สิรี

อูอ่ รุณ

นางพราวพิมล

ณัฐอภิพมิ พ์

นางราตรี

พรหมแท่น

นายสฤษดิ์

มาตกุล

นางอารยา

เจริญพร

นางสาวรัชดาภรณ์

ตันติกําธน

นางสาวสมฤดี

คําภาษี

นายคมสันต์

พรหมศร

นายสมภพ

อุตสาหะ

นายธัฐเชษฐ์

ช่วยค้ําชู

นายเศวตโชติ

บุญจีน

นายจารึก

ศรีนาค

นางสาวสุพชิ ญา

รักแดง

นายชนาวุฒิ

มูลจันทร์

นางสาวศิริภา

จิตผ่อง

นางสาวกนกพร

น้อยแสง

นายรัฐนันท์

เสียงเสนาะ
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นางสาวงามพรรณ

สุมูลเวช

นางสาววรารัตน์

โรจน์ทนงค์

นางสาวจินดา

สิงห์เสริมวงษ์

นางสาวธนาภา

แก้วมณี

นางสาวเกสร

อินทร์สว่าง

นายพัชรวัฒน์

สกุลพราหมณ์

ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา (ปวช.) จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
ในโครงการประกวดสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากวัดสุเหลือใช้ ปี 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นายรักษิต
บุญนาค
- รางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน
โครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ปีการศึกษา 2558
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นายอภิสิทธิ์
จันทร์เชียงศรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกาแฟโบราณ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวกาญจนาพร
เฮงตระกูล
นางสาวรสสุคนธ์
เณรนุราช
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวจิตติพร
วรรณภูติ
นางสาวภัทราภรณ์
ไตรเวทย์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวศิริลักษ์
อินทญาติ
นางสาวสุนสิ า
พุฒวิ รรธนะ
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นายณัฐพงศ์
แพจั่น
นางสาวอมรรัตน์
เกตุอุดม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวณัฐกานต์
สาลีสาย
นางสาวกันต์กมล
ไทยวงษ์
นายพิชยุตม์
ทับทองดี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การออกแบบและ
การตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-20 ปี” ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวพิมพ์วภิ า
ไชยวิเศษ
นางสาวธันย์ชนก
เรืองศรี
นางสาวจุฑาภรณ์
พิมพ์ขันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม “การประยุกต์
ดอกไม้แบบไทย” ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นายจักรพงศ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัทรชา
สอนกลิ่น
นางสาวศิริรัตน์
มณีวงศ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม “โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการบัญชี” ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง
ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวณัฐนันท์
น้ําใจดี
นางสาววนัสนันท์
จินดานนท์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช.
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวกนกวรรณ
แซ่แต้
นางสาวจารุวลั ย์
ปาลกะวงษ์
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นางสาวณัฐวรรณ
ศิลาวัชรพล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารเป็นชุด (Set Menu)
ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นายกฤษดากร
โพธิ์ศรี
นางสาวเบญจรัตน์
ธนะตระกูลพาณิช
นางสาวจรัสพรรณ
แสงทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์ชาย จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นายกฤษดา
เรืองวิทย์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์หญิง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวรัชนิกร
ทองย้ํา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D Animation คนดีศรีอาชีวะ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวณัฐชา
สุริยวงศ์
นายกิตตินันท์
กุลพิพัฒน์รัตน์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นางสาวเจนจิรา
ศักดาจรัส
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระดับปริมาณวิตามินซีในชาผลไม้
ระดับ ปวส. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นางสาวนิศารัตน์
จงสมจิตร
นางสาวปวันณา
เทววุฒิศิริกุล
นางสาวฤดีรัตน์
บํารุงชนม์
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เรื่องการศึกษาคุณภาพชาดอกขี้เหล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง
ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
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นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
นางสาวจาจุพร
รื่นโพธิ์วงษ์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่องผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปข้าวไรซ์เบอรี่แคปซูลเพื่อสุขภาพ
ระดับ ปวช. จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูท่ อง
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านคําเพชร
นางสาวจุฑารัตน์
แตงทอง
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ข้อมูลสถานศึกษา
ปรัชญาสถานศึกษา (College Philosophy)
“ทักษะดี มีคุณธรรม นําวิชาการ” (Excellence in Skills. Morality and Academic)

เอกลักษณ์สถานศึกษา (College Uniqueness)
“แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นําวิชาชีพ” (Resources, Morality and Academic Professional Skill)

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา (Student Identity)
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” (Excellence in Skills and Fledged Moral)

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
สีเขียว
สีเหลือง
สัญลักษณ์ประจําวิทยาลัย

สีประจําวิทยาลัย : สีเขียว-สีเหลือง

ดอกไม้ประจําวิทยาลัย : ดอกสร้อยอินทนิล

ที่ตั้งวิทยาลัย
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.

จานวน

ข้าราชการ

62

คน

1.1 ผู้บริหาร

5

คน

1.2 ครูผู้สอน

57

คน

2.

พนักงานราชการ

3

คน

3.

ครูพิเศษ

21

คน

รวม

86

คน

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
1.

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

2.

ลูกจ้างประจํา

5

คน

3.

ลูกจ้างชั่วคราว

38

คน

รวม

44

คน

รวมบุคลากรทั้งหมด

130

คน

ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4%

29%

ผู้บริหาร
44%

ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ

4%

ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจํา

1%

ลูกจ้างชั่วคราว

16%
2%
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รายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนคน
ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

คศ.1

คศ.2

ระดับการศึกษา
คศ.3

คศ.4

ช

ญ

รวม

เอก

โท

ตรี

1
-

1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

-

-

1

1
-

1
1
1
-

-

-

-

1
1
1
1

1
-

1

4

5

-

-

-

-

-

1

1

3

-

-

-

4

1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

5

9

14

1

2

1

-

2

2

1

5

-

-

-

7

7

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-

4

4

-

-

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

4

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1

1

2

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

แผนกวิชาคหกรรม

1

4

5

1

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

5

แผนกวิชาการบัญชี

3

4

7

1

-

-

2

1

1

-

1

-

1

-

4

3

แผนกวิชาการขายและการตลาด

-

4

4

-

-

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

4

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

-

4

4

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

1

2

1

แผนกวิชาการเลขานุการ

-

2

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

4

7

-

-

1

-

1

2

1

2

-

-

1

6

-

แผนกวิชาการโรงแรม

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

1

2

3

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

แผนกวิชาการออกแบบ

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

รวมข้าราชการครูผสู้ อน

15

42

57

5

6

2

2

5 16 5 15 -

1

2

23

32

16

46

62

5

6

2

2

5 17 6 18 -

1

2

27

33

ผู้บริหาร
ผู้อํานวยการ
ฝุายวิชาการ
ฝุายบริหารทรัพยากร
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
รวมผู้บริหาร

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

ข้าราชการครูผสู้ อน

รวมผู้บริหาร และข้าราชการครูผู้สอน
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รายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
จานวนคน

ตาแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

2

1

3

-

-

3

2

1

3

-

-

3

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1

4

5

-

-

5

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1

1

2

-

-

2

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

1

-

1

-

-

1

แผนกวิชาการบัญชี

-

3

3

-

-

3

แผนกวิชาการขายและการตลาด

-

1

1

-

-

1

แผนกวิชาการเลขานุการ

-

4

4

-

1

3

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

1

2

-

-

2

แผนกวิชาการโรงแรม

-

1

1

-

-

1

แผนกวิชาการออกแบบ

1

-

1

-

-

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

-

1

1

-

-

1

5

16

21

-

1

20

7

17

24

-

1

23

พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู
รวมพนักงานราชการ
ครูพิเศษ

รวมครูพิเศษ
รวมพนักงานราช และครูพิเศษ

รายละเอียดบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ตาแหน่ง

ระดับการศึกษา

จานวนคน
ชาย

หญิง

รวม

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

ป.6

-

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1
1

1
2
-

1
2
1
1

-

-

1
-

2
1
1

2

3

5

-

-

1

4

ข้าราชการพลเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รวมข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานขายและบริการ
นักการภารโรง
ยาม
รวมลูกจ้างประจา
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รายละเอียดบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา (ต่อ)
ตาแหน่ง

ระดับการศึกษา

จานวนคน
ชาย

หญิง

รวม

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

ม.3

ป.6

1

-

1

1

-

-

-

1
-

1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
-

-

-

1
1

1
1

1

1
-

-

3
3
2
10
12

1
1
1
1
1
1
6
28
32

1
1
1
1
1
1
3
9
2
38
44

1
1
1
1
13
14

1
1
11
11

1
1
2

2
2
2
6
6

ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่บุคลากร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
ยาม
รวมลูกจ้างชัว่ คราว
รวมบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
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7
7
11

ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประเภทวิชา / สาขางาน
ปวช.1
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- สาขางานการประกอบอาหาร
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
4. สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
5. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขางานคหกรรมการบริการ
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
1.1 สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
1.2 สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
1.3 สาขางานการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
1.5 สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
รวม

จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวส.1 ปวส.2 รวม

รวม
ทั้งสิน้

10

-

13
-

13
10

-

-

-

13
10

31
26
-

38
12
-

31
13
-

100
51
-

11

12

23

100
51
23

8
-

6
-

26
-

40
-

-

5

5

40
5

75

56

83

214

9
20

17

9
37

9
251

134

107

130

371

-

-

-

371

26

38

53

117

-

-

-

64

21

41

66

128

-

-

-

128

91

81

62

234

-

-

-

234

25
297

9
276

11
322

45
895

-

-

-

45
895
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

ประเภทวิชา / สาขางาน
ปวช.1
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวส.1 ปวส.2 รวม

รวม
ทั้งสิน้

-

-

-

-

51

73

124

124

-

-

-

-

34

27

61

61

-

-

-

-

16

-

16

16

-

-

-

-

50

21

71

71

-

-

-

-

49
200

41
162

90
362

90
362

43

20

32

95

-

-

-

95

25
68

20
40

32
64

77
172

-

-

-

77
172

16

18

-

34

-

-

-

34

23
39
479

20
38
410

34
34
503

77
111
1,392

220

179

399

77
111
1,791
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
- สาขางานการประกอบอาหาร
- สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
4. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมบริการ
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขางานการเลขานุการ
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด

รวม
ทั้งสิน้

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม

9

10

-

19

-

-

-

19

32
33
-

25
16
-

38
9
-

95
58
-

14

10

12

-

24
12

95
58
24
12

15

7

6

28

-

-

-

28

-

-

-

89

58

53

200

26

9
19

9
45

9
245

124

121

102

347

-

-

-

347

25

20

37

82

-

-

-

82

38

25

8

71

-

-

-

71

34

20

36

90

-

-

-

90

80

77

79

-

-

301

263

262

236
826

-

-

-

236
826

-

-

-

-

66

51

117

117

-

-

-

-

26

33

59

59
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
จานวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
ระดับปวช.
ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา / สาขางาน
3. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)
4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
รวม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม
ทั้งสิน้

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม

-

-

-

-

21

16

37

37

-

-

-

-

55

48

103

103

-

-

-

-

-

-

-

51
219

48
196

99
415

99
415

62

37

19

118

-

-

-

118

30
-

22
-

18
-

11

-

92

59

37

70
188

11

-

11
11

70
11
199

25

15

18

58

-

-

-

58

42

21

20

-

-

67
549

36
416

38
390

83
141
1,355

256

215

471

83
141
1,826
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ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
จานวนนักศึกษา
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
2/2557
1/2558

ประเภทวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

-

รวม

19
19

19
19

จานวนนักเรียนนักศึกษานอกระบบ
หลักสูตรวิชาชีพ/เสริมวิชาชีพ
1 ระยะสั้น

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

53

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

147

แผนกวิชาคหกรรม

63

รวม
2 แกนมัธยม

263

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รวม

3 108 อาชีพ

จานวน

80
80

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

34

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

30

แผนกวิชาคหกรรม

41
105

รวม
4 ร่วมกับหน่วยงานอื่น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

252

แผนกวิชาคหกรรม

86

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

50

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

18

รวม

406

รวมทั้งหมด

854
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ส่วนที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ

•
•
•
•
•
•

สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์
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สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต
สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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
3.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

ปวช.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน

54,000.00 32,974,031.71
- 28,196,105.25
- 2,599,306.46
- 1,448,700.00
54,000.00
729,920.00
2,226,900 2,422,580.00
273,390.00
966,055.00
220,405.40
220,712.80
1,733,104.60
276,901.36
958,910.84
- 2,443,047.00
1,087,120.00
- 1,355,927.00

91,000.00
18,000.00
73,000.00
-

3,854,269.00
3,854,269.00
3,798,981.00
335,520.00
939,056.00
1,731,663.09
792,141.91
-

เงินรายได้

รวม

2,826,676.00 39,708,976.71
- 28,196,105.25
- 2,599,306.46
1,448,700.00
783,920.00
2,826,676.00 6,680,945.00
7,386,815.39 15,925,676.39
2,050,110.00 3,643,075.00
2,446,670.98 3,826,845.18
2,080,219.93 5,894,888.98
809,814.48 2,560,867.23
849,668.00 3,292,715.00
849,668.00 1,936,788.00
- 1,355,927.00

ร้อยละ
52.02
36.94
3.41
1.90
1.03
8.75
20.87
4.77
5.01
7.72
3.36
4.31
2.54
1.78
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สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
รายการค่าใช้จา่ ย

ปวช.
4 งบเงินอุดหนุน
6,235,385.85
4.1 ทุนการศึกษา
15,000.00
4.2 หารายได้ระหว่างเรียน
4.3 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4.4 ค่าหนังสือเรียน
2,940,750.90
4.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน
635,260.00
4.6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1,247,400.00
4.7 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,396,974.95
4.8 ค่าจัดการเรียนการสอน 7,652,650.00
5 งบรายจ่ายอื่นๆ
1,556,625.80
รวม
10,072,911.65

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
ปวส.
ระยะสั้น
อุดหนุน
เงินรายได้
90,000.00
84,693.76
15,000.00
75,000.00
84,693.76
1,251,542.40
477,499.34
5,285.30
45,800.00
39,181,201.11
568,499.34
7,742,629.06 11,108,959.39

รวม
14,062,729.61
30,000.00
75,000.00
84,693.76
2,940,750.90
635,260.00
1,247,400.00
1,396,974.95
7,652,650.00
3,336,752.84
76,326,850.55

ร้อยละ
18.42
0.04
0.10
0.11
3.85
0.83
1.63
1.83
10.03
4.37
100.00

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 4,366,353.97 บาท ณ 30 กันยายน 2558
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กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลผลิต ปวช.

สรุปงบประมาณแยกตามผลผลิต
15%

23%

10%

9%

ปวช.

0%

เงินเดือนพนักงานราชการ

ปวส.

1%

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

16%

ทุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
ค่าหนังสือเรียน

ระยะสั้น

4%

อุดหนุน

43%

8%

เงินรายได้

51%

ค่าตอบแทน

2% 1%
10% 0%

ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน

7%

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบรายจ่ายอื่นๆ

เงินเดือน

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิตระยะสั้น

เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างประจา

1%

3%

1%
2%

เงินเดือนพนักงานราชการ

0%

2%

3%

ค่าตอบแทน

0%

3%

3%

2%

13%
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

4%

งบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์

84%

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7%

72%

ทุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจน
งบรายจ่ายอื่นๆ

ผลผลิตเงินอุดหนุน
1%
10%

ผลผลิตเงินรายได้

ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน

0%

0%

ค่าใช้สอย

50%

23%

7%

8%

25%

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

19%

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

12%

4%

งบรายจ่ายอื่นๆ

19%

ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่นๆ

22%
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สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1.1 ค่าหนังสือเรียน
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน
2 เงินอุดหนุนทุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
3 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
5 ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
6 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
7 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
8 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
9 ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคากรทางการศึกษา
10 จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
11 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
12 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
13 เพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักศึกษาอาชีวะ
14 ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานใน
สมรรถนะความพร้อมเพื่อเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
15 ยกระดับคุณภาพการวัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมทั้งปีงบประมาณ

รวมงบประมาณ

2,940,750.90
635,260.00
1,247,400.00
1,396,974.95
7,652,650.00
30,000.00
84,693.76
75,000.00
249,999.34
307,200.00
46,000.00
120,000.00
32,000.00
227,500.00
40,000.00
104,975.80
2,110,450.00
14,742.40
20,000.00
17,335,597.15
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษา
ที่

แผนกวิชา

ค่าวัสดุฝกึ

1

สามัญสัมพันธ์

173,465.00

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

62,400.00

3

อาหารและโภชนาการ

302,900.00

4

ธุรกิจอาหาร

111,800.00

5

คหกรรม

94,900.00

6

การบัญชี

158,620.00

7

การขายและการตลาด

50,820.00

8

ธุรกิจค้าปลีก

18,040.00

9

การเลขานุการ

99,893.00

10

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

136,760.00

11

การออกแบบ

96,380.00

12

คอมพิวเตอร์กราฟิก

88,450.00

13

การโรงแรม

68,800.00

14

การท่องเที่ยว

68,000.00
รวม

คอมพิวเตอร์กราฟิก
6%

1,531,228.00

การโรงแรม
การท่องเที่ยว 5%
5%

สามัญสัมพันธ์
11%

การออกแบบ
6%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9%

ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4%

อาหารและโภชนาการ
20%

การเลขานุการ
7%
ธุรกิจค้าปลีก
1% การขายและการตลาด
3%

ธุรกิจอาหาร
7%
การบัญชี
10%

คหกรรม
6%
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสานักงาน
ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

785,797.60

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

81,040.00

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

27,000.00

งานครูที่ปรึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

งาน

จานวนเงิน

1.1 งานสารบรรณ

30,000.00

2

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000.00

3 งานปกครอง

15,000.00

1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม

474,145.00

4

25,000.00

2 งานบุคลากร

15,000.00

5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

5,000.00

3 งานการเงิน

20,000.00

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000.00

4 งานการบัญชี

20,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

98,130.00

5 งานพัสดุ

1

งานวางแผนและงบประมาณ

20,000.00

6 งานอาคารสถานที่

111,652.60
25,000.00

2

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์

50,000.00
20,000.00

ฝ่ายวิชาการ

160,000.00

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

40,000.00

2 งานวัดผลและประเมินผล

35,000.00

4,040.00

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

-

3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ

8,130.00
40,000.00
30,000.00
9,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,133,967.60 บาท

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 งานห้องสมุด

35,000.00

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

10,000.00

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

20,000.00

5 งานสื่อการเรียนการสอน

20,000.00

9.45%
7.15%
14.11%

69.30%
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รายการ
เดือน

ไฟฟ้า

น้าประปา

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

บริการ
อินเตอร์เน็ต

ต่อสัญญาณ
UBC

รวม

ต.ค. 2557

168,975.23

21,581.23

4,758.00

2,035.19

25,000.00

1,568.12

223,917.77

พ.ย. 2557

146,972.10

25,319.55

4,229.00

3,769.19

28,163.48

1,568.12

210,021.44

ธ.ค. 2557

198,896.25

24,491.07

3,516.00

3,559.25

29,024.86

1,568.12

261,055.55

ม.ค. 2558

178,476.21

20,630.68

3,729.00

5,289.98

25,000.00

1,568.12

234,693.99

ก.พ. 2558

94,945.52

22,701.60

2,367.00

4,864.33

26,568.12

1,568.12

153,014.69

มี.ค. 2558

152,245.99

19,782.31

4,702.00

3,850.02

25,000.00

1,568.12

207,148.44

เม.ย. 2558

143,769.83

24,283.17

1,504.00

6,234.37

25,000.00

1,568.12

202,359.49

พ.ค. 2558

65,170.69

19,782.31

1,502.00

5,535.86

25,000.00

1,568.12

118,558.98

มิ.ย. 2558

143,790.98

27,590.91

1,927.00

3,709.32

25,963.00

1,568.12

204,549.33

ก.ค. 2558

218,952.53

18,012.23

3,867.00

7,322.12

25,963.00

1,568.12

275,685.00

ส.ค. 2558

183,941.70

18,012.23

3,030.00

5,633.44

25,000.00

1,568.12

237,185.49

ก.ย. 2558

177,073.66

26,834.37

3,470.00

8,357.15

50,000.00

1,568.12

267,303.30

รวมทั้งสิ้น

1,873,210.69

269,021.66

38,601.00

60,160.22

335,682.46

18,817.44 2,595,493.47

สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ไปรษณีย์
1.49%

โทรศัพท์
2.32%

บริการอินเตอร์เน็ต
4.48%

ต่อสัญญาณ UBC
0.73%

น้าประปา
10.36%
ไฟฟ้า
72.17%
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สรุปรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์
ที่

รายการ

จานวน

หน่วยละ

1 เตา
1 ใบ
2 ตัว
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

3,210
4,600
16,000
2,700
3,900
22,730
4,900
2,600
1,500
2,700
1,500
1,500
1,500
1,500
11,000
11,000
1,500
1,500
4,700
1,400
30,000
25,000
4,350
1,350
1,000
2,000
1,500
30,000

รวม

หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
1
2
3

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
พานกาไหล่ทอง 9 นิว้
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วิทยุส่อื สารแบบมือถือ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
ไมค์ลอย
เครื่องช่วยสอน
เครื่องสารองไฟ
ไมโครโฟนผู้ประชุมพร้อมสายและอุปกรณ์
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
แบบจาลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
แบบจาลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
ไมโครโฟน

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ไมโครโฟน
ลาโพงแบบเคลื่อนที่
ไมโครโฟน
โปรแกรมจัดทาตารางสอน
ไมโครคอมพิวเตอร์ All in one
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ไมค์สาย
ไมโครโฟน
เครื่องเป่าลม
ไมโครโฟน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

1 โปรแกรม

1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 ตัว
4 ตัว
1 เครื่อง
1 ตัว
3 เครื่อง

3,210
4,600
32,000
10,800
3,900
22,730
4,900
2,600
1,500
2,700
1,500
1,500
1,500
1,500
11,000
11,000
1,500
1,500
4,700
1,400
30,000
25,000
4,350
4,050
4,000
2,000
1,500
90,000

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทวิภาคี
อ. ขนิษฐา
อ. ขนิษฐา
อ. วันเพ็ญ
อ. ศรัณยา
อ. พราวพิมล
อ. เอกลักษณ์
อ. เอกลักษณ์
อ. คมสันต์
อ. ณัฐญา
อ. พรสวรรค์ ผลวงษ์
อ. สมฤดี
อ. พจนา
อ. เบญจมาศ
อ. เบญจมาศ
อ. อารยา, อ. วิไล และ อ. จารึก
อ. ยุวพา
อ. กิตพิ งศ์
อ. ราตรี
ห้อง 143
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

29 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม
30 เครื่องสารองไฟ
31 ลาโพงช่วยสอนพกพา
32 ไมโครโฟน
33 แอลอีดีพานาโซนิค ขนาด 47 นิว้
34 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
35 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
36 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางเคส
37 เครื่องบันทึกภาพ
38 ไมโครคอมพิวเตอร์
39 จอโปรเจคเตอร์อัตโนมัติ
40 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
41 สมาร์ททีวี LED
42 เก้าอี้ส่ขี าบุนวม
43 กล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด
44 ไมค์ลอย
45 ไมโครคอมพิวเตอร์
46 เครื่องโปรเจคเตอร์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
46 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000
47 ไมโครคอมพิวเตอร์
48 เครื่องสารองไฟ
49 Case พร้อมอุปกรณ์
50 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
51 ไมโครโฟนตัง้ โต๊ะ
52 เครื่องสารองไฟ
53 ปั๊มลม
54 ไมโครคอมพิวเตอร์
55 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
56 เครื่องสารองไฟ

จานวน

หน่วยละ

รวม

หมายเหตุ

35 ตัว
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
40 เครื่อง
2 เครื่อง
41 ตัว
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 จอ
3 เครื่อง
1 เครื่อง
45 ตัว
4 ตัว
1 ตัว
10 เครื่อง
1 เครื่อง

1,900 66,500 ห้อง 143
3,800
3,800 ห้องวิชาการ
2,240
2,240 ห้องศูนย์การเรียนรู้
1,400
1,400 ห้องศูนย์การเรียนรู้
17,000
17,000 ห้อง 232
27,178 1,087,120 ห้อง 234
44,000 88,000 ห้อง 234
3,370 138,170 ห้อง 234
14,000
14,000 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
29,440 88,320 ห้อง 412
7,950
7,950 ห้อง 412
44,000 132,000 ห้อง 412
97,980 97,980 ห้อง 412
380
17,100 ห้อง 412
2,500
10,000 ห้อง 412
1,100
1,100 ห้อง 412
24,900 249,000 ห้อง 431
19,900
19,900 ห้อง 431

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 ตัว
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

30,000
25,000
1,900
12,000
8,000
1,600
2,900
4,500
25,000
6,500
2,900

30,0000
25,000
1,900
12,000
16,000
3,200
2,900
4,500
25,000
6,500
2,900

งานเอกสารการพิมพ์
งานเอกสารการพิมพ์
งานการเงิน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

รายการ
เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU
แผงพลาทิชั่น
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU
ตูค้ วบคุมสัญญาณ
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ขนาด 16 ช่อง
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 9
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
ปั๊มแรงดันคงที่
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ขนาด 16 ช่อง
ถังพักน้า
ปั๊มส่งน้า
ถังกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองแอนทราไซด์
ถังกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองคาร์บอน
ถังกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองคาร์บอน
ถังดักแบคทีเรีย 30 ไส้
ชุดเติมน้ายาเคลือบหน้าเมมเบรน
เครื่องผลิตน้าระบบ RO
ถังพักน้าสแตนเลส
ปั๊มจ่ายน้าภายในอาคาร
เครื่องฆ่าเชื้อ UV
ชุดกรองตะกอนเบาบิ๊กมูล
หม้อแปลงไฟฟ้า
ปั๊มแรงดันคงที่
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25718 BTU
กล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด
กล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิว้
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้
พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิว้
รถยนต์กระบะ 4 ประตู

จานวน

หน่วยละ

2 เครื่อง
44,000
9 แผง
3,200
1 ชุด
9,000
1 เครื่อง
16,000
1 ตู้
78,538
1 เครื่อง
22,000
1 ชุด
7,000
2 เครื่อง
44,000
1 เครื่อง
6,950
1 เครื่อง
22,000
3 ใบ
8,900
2 ชุด
25,000
1 เครื่อง
32,000
1 เครื่อง
33,990
1 เครื่อง
37,900
1 ชุด
36,500
1 ชุด
15,900
1 ชุด
181,000
9 ใบ
19,000
2 ชุด
28,000
2 เครื่อง
25,000
3 ชุด
3,700
1 เครื่อง 263,220
1 เครื่อง
6,950
35 เครื่อง 23,760
26 ตัว
2,300
4 ตัว
2,500
10 ตัว
2,300
5 ตัว
2,300
10 ตัว
2,000
1 คัน
870,000

รวม

หมายเหตุ

88,000
28,800
9,000
16,000
78,538
22,000
7,000
88,000
6,950
22,000
26,700
50,000
32,000
33,990
37,900
36,500
15,900
181,000
171,000
56,000
50,000
11,100
263,220
6,950
831,600
59,800
10,000
23,000
11,500
20,000
870,000

ห้องวิชาการ
ห้องวิชาการ
ห้องประชุมสร้อยอินทนิล
ห้องครูเวรชาย
ห้องธุรการ
ห้องเซิร์ฟเวอร์
ห้องพุทธรักษา
ห้องประชุมมูลนิธิ
ดาดฟ้าอาคาร 3
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
หลังเดนลูกเสือ
เสาไฟหลังอาคาร 2-3 (ที่ทิง้ ขยะ)
ดาดฟ้าอาคาร 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5
ทั่ววิทยาลัย
ทั่ววิทยาลัย
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
โรงรถ/โดมรวมน้าใจ
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สรุปรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่

รายการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
88 ไมโครคอมพิวเตอร์
89 Case พร้อมอุปกรณ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
90 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด DVR
91 กล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด
92 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU
รวม

จานวน

หน่วยละ

1 เครื่อง
1 เครื่อง

25,000
12,000

1 ชุด
4 ตัว
1 เครื่อง

12,000
2,500
44,000

รวม

หมายเหตุ

25,000 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
12,000 งานปกครอง
12,000 ห้องอินเตอร์เน็ตชั้น 1
10,000 ห้องอินเตอร์เน็ตชัน้ 1
44,000 ห้องศูนย์บ่มเพาะ
5,725,868
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการตามนโยบาย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
โครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมสถานศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่นักเรียน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ
โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ตอ้ งขัง ค่ายทหาร อปท.
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
โครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
• โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี
• โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจาตัวผู้เรียนเฉพาะ
อาชีพ ปวช.1)
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โครงการตามนโยบาย
1. ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่รถ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดาเนินงานภายใต้
ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้างการพัฒนาสุขอนามัย และการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปิดสอนการทากระเป๋าใส่ ของอเนกประสงค์ มีผู้เรียน 37 คน การจัดดอกไม้ มีผู้เรียน 21 คน
การทากล่องทิชชู มีผู้เรียน 22 คน การทาห่วงแขวนผ้าเช็คมือ มีผู้เรียน 30 คน และการทาซาลาเปา มีผู้เรียน 50 คน
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 163,600 บาท

2. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมสถานศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จานวน 964,900 บาท
ปรับปรุงห้องน้า-ห้องส้วม จานวน 1,300,000 บาท ปรับปรุงระบบน้าประปา จานวน 1,199,900 บาท และปรับปรุง
อาคาร จานวน 1,391,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

3. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่นักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่นักเรียน เพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนอีกหน้าที่หนึ่งจึงทาให้เวลาในการเตรียมการเรียน
การสอนของครูผู้สอนน้อยลง วิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จานวน 1 อัตรา และได้นางสาวสุดารัตน์
แพงไธสง มาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 117,600 บาท
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4. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,500
บาท มีนักเรียนระดับชั้นปวช. ได้รับทุน 7,500 บาท คือ นางสาวริสา ชาวคูเวียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22,500 บาท มีนักเรียนระดับปวช. ได้รับทุน 7,500 บาท คือ นางสาวริสา ชาวคูเวียง และ
นักศึกษาระดับปวส. ได้รับทุน 15,000 บาท คือ นางสุรยี ์ ชุม่ เพ็งพันธุ์
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ได้จั ดงานชุม นุม ลู กเสือ -เนตรนารี วิส ามัญ อาชีว ศึก ษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายใต้คาขวัญ “ลูกเสือวิสามัญ สร้างสรรค์ความดี เทิดพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงให้คณะครู เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อคติพจน์ที่ว่า “บริการ” โดยใช้งบประมาณทั้งสิน้ 35,564 บาท

6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสร้อย
อินทนิลโดยจัดอบรมภายใต้หัวข้อ “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการ” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
จานวน 55 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการทา
ธุรกิจ
ในสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 50,000 บาท

7. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
งานครูที่ปรึกษาได้ดาเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง จานวน 35 คน ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อหาแนวทางในการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 60,000 บาท
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8. สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ ระหว่างวันที่ 30
พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดแสดงสินค้าและ
จาหน่ายขนมถั่วอัด ขนมข้าวตู และขนมข้าวเหนียวแดง จากนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้
งบประมาณทัง้ สิน้ 43,000 บาท

9. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ จัดส่งครูอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูแผนกการท่องเที่ยว เข้า
พัฒนาประสบการณ์ที่ศูนย์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
วันที่
11 มีนาคม - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการสอนและนาความรู้ไปใช้ในการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 32,000 บาท

10. จัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพือ่ สตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท.
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร
อปท. ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558 เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยวตนเองและครอบครั ว ให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่ งเปิ ดสอนการ
ทาอาหารญี่ปุ่นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีผู้เรียน 22 คน และสอนงานผ้าตามสมัยนิยมที่ศูนย์การเรียนรู้
อาชีพบ้านไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เรียน 15 คน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 46,000 บาท

Annual Report 2015 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-59-

11. เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา จานวน 85,000 บาท และได้จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์
ได้รับจัดสรร จานวน 20,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คุณครูภิญญดา อยู่สาราญ
มหัศจรรย์โคมไฟ
ได้รับจัดสรร จานวน 20,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คุณครูอัญชรีย์ สรวงท่าไม้
เครื่องแขวนจากผ้าลายไทย ได้รับจัดสรร จานวน 25,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คุณครูเศวตโชติ บุญจีน
ลอดช่องไรเบอรรี่
ได้รับจัดสรร จานวน 10,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คุณครูสมภพ อุตสาหะ
สายหุม้ เบลคลายเครียด ได้รับจัดสรร จานวน 10,000 บาท ผู้รับผิดชอบ คุณครูธัฐเชษฐ์ ช่วยค้าชู

12. เพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจั ด กิ จ กรรม “Chinese Summer Camp” ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาในเขตภาคกลาง 14 จั ง หวั ด เขต
กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก 13 จังหวัด ระหว่างวันที่ 5-24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมการจั ดการ
เรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรม 22 คน และนักเรียน นักศึกษา 56 คน และ
ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 2,110,450 บาท
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13. จัดศูนย์ฝกึ อบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ให้แก่ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา ให้ได้รับโอกาสในการฝึกอบรม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามสนใจและความถนัด โดยเปิดสอนหลักสูตรอาหารว่างเพื่อ การค้า มี
จานวนผู้ เรี ยน 25 คน และหลัก สูต รหั ตถกรรมเครื่อ งจั ก สาน มีจ านวนผู้เรีย น 25 คน โดยใช้งบประมาณทั้ง สิ้น
199,500 บาท

14. การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดาเนินโครงการการหารายได้ระหว่าง
เรี ย นของนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาที่ ย ากจน เพื่อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามีรายได้ แ ละประสบการณ์ ระหว่า งเรี ย น ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 75,000 บาท และได้จัดสรรให้กับแผนธุรกิจ ดังนี้
แผนธุรกิจดอกไม้ในงานพิธี
ได้รับจัดสรร จานวน 25,000 บาท
แผนธุรกิจ MK Ice Style
ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท
แผนธุรกิจแซนวิชทอดกรอบ
ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท
แผนธุรกิจโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ ได้รับจัดสรร จานวน 20,000 บาท
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แผนธุรกิจโครงการกรุงไทยยุววาณิช ได้รับจัดสรร จานวน 20,000 บาท
15. ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มสี มรรถนะ
และความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดทาเอกสารตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 15,000 บาท

16. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี โดยการจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์เพื่อดาเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 20,000 บาท
17. ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจาตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปวช.1)
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รีไ ด้ รั บจั ด สรรงบประมาณค่ า อุ ปกรณ์ ก ารเรี ย นของนั ก เรี ย นสายอาชี พ
อาชีวศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ทั้งสิ้น 615,600 บาท โดยจัดสรรให้แต่
ละแผนกดังนี้
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้รับจัดสรร 10,800 บาท
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับจัดสรร 40,800 บาท
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
ได้รับจัดสรร 44,400 บาท
แผนกวิชาคหกรรม
ได้รับจัดสรร 18,000 บาท
แผนกวิชาการบัญชี
ได้รับจัดสรร 128,000 บาท
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับจัดสรร 28,000 บาท
แผนกวิชาการเลขานุการ
ได้รับจัดสรร 36,000 บาท
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ได้รับจัดสรร 38,000 บาท
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับจัดสรร 85,000 บาท
แผนกวิชาการโรงแรม
ได้รับจัดสรร 79,200 บาท
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ได้รับจัดสรร 38,400 บาท
แผนกวิชาการออกแบบ
ได้รับจัดสรร 26,000 บาท
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้รับจัดสรร 43,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและหลักสูตร
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กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
ฝ่ายวิชาการ และงานกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ณ วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ พ รรณบุ รี เพื่อ เพิ่ม พู น และพั ฒ นาทั ก ษะของนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาทางด้ า นความรู้
ความชานาญ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ นาไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ดารงชีพอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นประธานในพิธี ในการดาเนินโครงการใน
ครัง้ นี้ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป

ตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบัญชี ระดับ ปวส.
โดย นายฐิตวิ ัฒน์ สิทธิชูรักษ์ และนางสาวชนิศา นาคใหม่
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกอบอาหารว่างหรือยาและอาหารจานหลัก ระดับ ปวช.
โดย นายทรงพล โพธิ์หริ ัญ นางสาวอัญชนก เฉลียวไวย์ และนางสาวฤดีรัตน์ บารุงชนม์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม (หญิง) โดย นางสาวมิรันตี ศรีบุญเพ็ง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) โดย นายกฤษดา เรืองวิทย์

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะครูนานักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดหนองคาย ผลการแข่งขันมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ โดยนายภูมิรัตน์ รัตน์พวงพงษ์ และ
นางสาวบงกช แก้วปาน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ชา,ธัญพืช,ดอกไม้อบแห้ง)
โดย นางสาวอินทิรา อนันต์ธนสาร และนางสาวพลอยพิชชา นาโตนด
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- รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดการพูดในที่สาธารณเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking
Contest) โดย นางสาวกันต์กมล ไทยวงษ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ระดับ ปวส.
โดย นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช นางสาวจินทิมา จิตต์วารี และนางสาวสุวรรณี เนียมสุข
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ของที่ระลึกสาหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.
โดย นายจักรพงศ์ สุวรรณรัตน์ นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น และนางสาวศิริรัตน์ มณีวงศ์
- รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดทาและเสนอขายรายการนาเที่ยว โดย นางสาวธัญญลักณ์ มาเกิด
และนางสาวอภิญญาณ ครุฑวิลัย
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) โดย นายชัยณรงค์ นาคเสน
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) โดย นายณัฐดนัย สาลีผล
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (7 หย่อง) โดย นายจิรภัทร เขาสมบูรณ์
ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุทั้งสิ้น 200,000 บาท

2. ประเมินโครงการวิชาชีพ
ตามหลั กสู ตรของกระทรวงศึก ษาธิการโครงการวิชาชีพ เป็น รายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ จัด ให้นั กเรีย นใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา
ต้องทาโครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ด้านโครงการ
วิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการและแผนกวิชาชีพได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ณ โดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานและสรุปโครงการตามรูปแบบ
วิจัย 5 บท ในการจัดกิจกรรมครั้งนีใ้ ช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 900 บาท
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯ ได้จัดประเมินโครงการวิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 3
และปวส. 2 ซึ่งมีโครงการทั้งหมด 280 โครงการ และผ่านการประเมินทั้งหมด
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3. วันสุนทรภู่
แผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย) ได้ดาเนินโครงการวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และยกย่องสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท ซึ่งมีการจัดการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพหัวข้อ “สดุดีสุนทร
ภู”่ มีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวจิราภรณ์ ขมิ้นเหลือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศิริพรรณ พลายละหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอัจฉรา สิริวิไลรักษ์

4. วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้ดาเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจัดประกวดการคัดลายมือ การแต่งคาขวัญ และการแต่งกลอน
สุภาพ ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท ผลการประกวดมีดังนี้
การประกวดคัดลายมือ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวหทัยชนก รัตนานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวดวงกมล ผ่องจาปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววาสนา เอี่ยมโฉม
การประกวดเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวภัทรวดี ดอกไม้เงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุวรรณี จุลโพธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุธิดา โพธิ์ไพจิตร
การประกวดแต่งคาขวัญ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรอนงค์ เนตรนิยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณิษา ลายใน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิรดา แน่งน้อย
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนางสาวศิรินาถ ร่มโพธิช์ ี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนฤมล ประสบสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิราภรณ์ ขมิ้นเหลือง
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5. กิจกรรมวันคริสต์มาส
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ภายในงานได้มีการประกวด Miss Santarina การตอบคาถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส และ
การแสดงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ เข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นสากล เนื่องจากวันคริสต์มาส
ถือได้ว่าเป็นวันขึน้ ปีใหม่ของชาวคริสต์ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 3,000 บาท

6. เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
แผนกสามั ญ สั ม พั น ธ์ (กลุ่ ม วิช าภาษาอั ง กฤษ) ได้ ด าเนิน โครงการเข้ า ค่ า ยภาษาจี น ระหว่ า งวั น ที่ 6-7
มกราคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญ
Mr. Vinde Goldie มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาด้วยภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว
และเห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในการอบรมครั้งนีม้ ผี ู้
เข้ารับการอบรบ จานวน 60 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 4,800 บาท ค่าใช้สอย 25,500 บาท และค่า
วัสดุ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,300 บาท

7. กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษขึน้ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 25 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
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8. เข้าค่ายภาษาจีน
แผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้ดาเนินโครงการเข้าค่ายภาษาจีน ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม
พ.ศ. 2558 ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สุ พ รรณบุ รี อ าเภอด่ า นช้ า ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยเชิ ญ
Mr. Wei Zhi Ping Miss Zhou Lina และ Miss Li Weiwei มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาด้วยภาษาจีน
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การตื่ น ตั ว และเห็ น ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาจี น และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้า รับการอบรบ จานวน 53 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 6,000
บาท ค่าใช้สอย 24,125 บาท และค่าวัสดุ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,125 บาท

9. กิจกรรมชมรมภาษาจีน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 25 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท
10. พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์ ได้จั ดการเรี ยนการสอน โดยส่งเสริม ผู้เรี ยนให้ทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคาตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่าง
วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยมีครูภิญญดา อยู่สาราญ ครูสุทธิ อัมรินทร์ และ
ครูณัฐญา
อัมรินทร์ เป็นครูปรึกษาในการทาโครงงาน และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค มีดังนี้
โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบระดับปริมาณวิตามินซีในชาผลไม้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
นางสาวนิศารัตน์
จงสมจิตร
ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ
นางสาวปวันณา
เทววุฒิศิริกุล
ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ
นางสาวฤดีรัตน์
บารุงชนม์
ปวส. 1 อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
โครงงานการศึกษาคุณภาพชาดอกขีเ้ หล็กผสมดอกเก็กฮวยพร้อมชง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
นางสาวอัญชิสา
ชวนเชาว์
ปวช. 2/1 การบัญชี
นางสาวณัฐชา
เกิดวัน
ปวช. 2/1 การบัญชี
นางสาวจาจุพร
รื่นโพธิ์วงษ์
ปวช. 2/1 การบัญชี
โครงงานผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่แคปซูลเพื่อสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทอง
นางสาววรวรรณ
รุ่งเรือง
ปวช. 2/1 การบัญชี
นางสาวรุ่งกัลยา
อ่านคาเพชร
ปวช. 2/1 การบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์
แตงทอง
ปวช. 2/1 การบัญชี
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ทั้ง 3 โครงงานได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
ภาคกลาง ในวันที่ 12-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท

11. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกระตุ้นให้นักเรี ยน นักศึกษาเห็นถึ งความสาคั ญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
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12. การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ดาเนินโครงการการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา
ผ้าและเครื่องแต่งกายได้นาเสนอผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้า จานวน 28 ชุด ประกอบด้วย ชุดลาลอง 3 ชุด ชุดทางาน
12 ชุด ชุดราตรีสั้น 10 ชุด และชุมราตรียาว 3 ชุด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถ และมี
ประสบการณ์จริง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน และใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท

13. นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
ตามหลั กสู ตรของกระทรวงศึก ษาธิการโครงการวิชาชีพ เป็น รายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ จัด ให้นั กเรีย นใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา
ต้องทาโครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ด้านโครงการ
วิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในอนาคตตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
ซึ่งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดงานมหกรรมโครงการวิชาชีพขึ้น
โดยให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานและสรุปโครงการตามรูปแบบวิจัย 5 บท ซึ่งแผนกวิชาคหกรรมมีโครงการทั้งหมด
10 โครงการ และผ่านการประเมินทั้งหมด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 4,500 บาท
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กลยุทธ์ท่ี 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. พัฒนานักกีฬาสูค่ วามเป็นเลิศด้านกีฬา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาพลานามัย) ได้จัดซื้ออุปกรณ์ในการส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการ เพื่อ
พัฒนานักกีฬาสูค่ วามเป็นเลิศให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล และรวมถึงกีฬาชนิดอื่น ๆ โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
2. ไหว้ครูชา่ งแผนกวิชาการออกแบบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แผนกวิชาการออกแบบ ได้จัดพิธีไหว้ครูช่าง เพื่อแสดงความ
คารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ เกิดความเจริญสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป โดยผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีศิษย์เก่าแผนกวิชา
ศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท ค่าใช้
สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 9,000 บาท

3. ไหว้ครูชา่ งแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้จัดพิธีไหว้ครูช่าง เพื่อแสดง
ความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ เกิดความเจริญสร้างสรรค์ส่งิ ที่ดใี ห้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป โดยผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีศิษย์เก่าแผนกวิชา
ศิลปกรรมและคณะครูแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 2,000 บาท ค่าใช้
สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 9,000 บาท

4. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระหว่าง
วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญพระมหาอาวรณ์ วิริโย และพระ
มหา สรพงษ์ วรปญฺโญ มาเป็นวิทยากรเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สู่การประพฤติป ฏิบัติตนที่ดีงามให้แก่
นักเรียน นักศึกษาด้วยหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา และให้นักเรียน นักศึกษานาหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทัง้ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุ ณ และความ
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สมานฉันท์อยูก่ ันอย่างสันติสุข โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 596 คนและนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จานวน
267 คน เข้าร่วมโครงการ และใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยจานวน 144,400 บาท และวัสดุ 7,000 บาท รวม
งบประมาณทัง้ สิน้ 151,400 บาท

5. บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จัก หวงแหน
ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจ้ ักการช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
5.1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพเพื่อหาผู้นามาพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในรูปของสถานศึกษารวมทั้งให้ผู้นาสมาชิกองค์การวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ห่างไกลยาเสพติดและมีสานึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ และวิถีประชาธิปไตย โดยใช้
งบประมาณ 238,300 บาท

5.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้นาลูกเสือเนตรนารี วิสามัญระดับชั้น ปวช.
1 ทุกแผนกวิชาเข้าค่ายภาคกลางวัน Day camp ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อ
ฝึกซ้อมก่อนที่จะไปเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม ในวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้งบประมาณ 98,700 บาท

5.3 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ คือ การเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า จะมีการ
สวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 84,300 บาท
Annual Report 2015 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-72-

5.4 กีฬาและนันทนาการ คือ การจัดให้แต่ละชมรมวิชาชีพมีกิจกรรมนันทนาการขึ้น เช่น การแสดงละคร
การประกวดร้องเพลง การแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 202,400 บาท

5.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ คือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2557
นายสุจิโรจน์ สิทธิมาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 การบัญชี รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและนา
ชื่อเสียง มาสู่ประเทศชาติ และได้รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ

6. แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ อศจ. ภาค และชาติ
งานกิ จ กรรมนั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา ได้ ด าเนิน โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ระดั บอาชีว ศึก ษาจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีได้ส่งกีฬาบาสเกตบอล (หญิง) และวอลเลย์บอล (หญิง) เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสอง
ประเภท และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ภาคกลาง ต่อไป

วันที่ 19-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะครูนานักกีฬาบาสเกตบอล และบอลเลย์บอลไปแข่งขันในระดับ
ภาค ภาคกลาง ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาบาลเกตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และได้ไปแข่งขันใน
ระดับชาติ ที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตร
1. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
งานวัดและประเมินผล ดาเนินการประเมินผลการเรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ในด้านความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

2. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แต่ละ
แผนกวิชา ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีนักเรียน นักศึกษาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจานวน 680
คน และผ่านการประเมิน 671 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 2,000 บาท

3. ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้นปวช.3 และปวส.1 ออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง
ประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ก่อนที่จะส่งออกฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งภาคเรียนที่
2/2557
มีนักศึกษาระดับชั้นปวส. 1 ออกฝึกงาน จานวน 208 คน สถานประกอบที่รับฝึกงาน จานวน 46 สถาน
ประกอบการ และภาคเรียนที่ 1/2558 มีนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ออกฝึกงาน จานวน 485 คน สถานประกอบที่รับ
ฝึกงาน จานวน 111 สถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
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4. การจาหน่ายเค้กและคุกกีเ้ ทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการการจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24-31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติจริง และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดงานสัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่
2558 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานจัดให้ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์
พัฒน์ จองพานิช แต่งหน้าเค้กแล้วเปิดประมูลราคา และเยี่ยมชมการผลิตเค้กจากนักเรียน นักศึกษาโดยใช้
งบประมาณเป็น ค่าวัสดุทั้งสิ้น 100,000 บาท ซึ่งวิทยาลัยฯ ทายอดจาหน่ายเค้กและคุกกี้ได้ จานวน 1,571,585
บาท

5. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีต่อไป ซึ่งพบว่ามีนักเรียนระดับชั้น ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษา 500 คน ศึกษาต่อ
489 คน และทางาน 11 คน ส่วนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. มีผู้สาเร็จการศึกษา 170 คน ศึกษาต่อ 147 คน ทางาน 18
คน และว่างงาน 5 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,000 บาท
6. ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2557 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเลิศธานี โดยเชิญคุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อานวยการโครงการ
ภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จากัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 660 คน เพื่อ
แนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา และมีมหาวิทยาลัย
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รัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาตั้งบูธรับสมัครเรียนต่อ และยังมีสานักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี มา
เปิดรับสมัครงาน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,000 บาท

7. แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
งานแนะแนวอาชีพ และจั ด หางาน ได้ ด าเนิน โครงการแนะแนวการศึก ษาต่ อ ภายในสถานศึก ษา ในวั น
พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อแนะนาวิทยาลัยฯ แนะนาแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 221 คน โดยนายวิศรุต อินแหยม ผู้ อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
สุพรรณบุรี เป็นวิทยากร ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 3,500 บาท ค่าใช้สอย 3,000 บาท และค่าวัสดุ 3,500 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

8. แนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ดาเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 17-28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 เพื่อแนะนาวิทยาลัย แนะนาแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึ กษาตอน
ปลาย ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 15,0000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งาน
แนะแนวและจัดหางานได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อทั้งหมด 16 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
3. โรงเรียนวัดลาดตาล
4. โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
5. โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข
6. โรงกเรียนวังหว้าราชฏร์สามัคคี
7. โรงเรียนจระเข้ใหญ่
8. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษฏ์
9. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
10. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
11. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
12. โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
13. โรงเรียนอู่ทอง
14. โรงเรียนสวนแตง
15. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
16. โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูท้ ่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ท่ี 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
1.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นานักเรียนระดับชั้นปวช.1,2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จานวน
21 คน เข้าศึกษาดูงานที่บ้านคุณสุนิสา หมื่นขาว ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าและวิธีการมัดย้อม และนาไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็น ค่าใช้สอยและวัสดุ 3,875 บาท

1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นานักเรียน นักศึกษา จานวน 116 คน เข้าศึกษาดูงานที่งานเที่ยวไทย
ณ อิมแพ็คอารีนา่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
และนามาปรับใช้ในการเรียน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 19065 บาท
1.3 แผนกวิชาธุรกิจอาหาร นานักเรียน นักศึกษา จานวน 48 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการด้าน
อาหาร ณ อิ ม แพคอารี น่ า เมื อ งทองธานี ในวั น ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงทาให้เห็นวิวัฒนาการด้านอาหารที่พัฒนาขึ้น ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้ นและสามารถนามา
พัฒนาตนเองได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 13,330 บาท
1.4 แผนกวิชาคหกรรม นานักเรียน จานวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานที่อิมแพ็คอารีนา่ เมืองทองธานี งาน
OTOP Midyear 2014 เพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
การเรียนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ 4,805 บาท

1.5 แผนกวิชาการบัญชี นานักเรียน นักศึกษา จานวน 452 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเส้นทางสู่อาชีพบัญชีกับ
AEC และการส่งเสริมอาชีพบัญชีเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนในการประกอบอาชีพในอนาคตที่ยังยืน
ต่อไป โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 51,770 บาท
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16. แผนกวิชาการขายและการตลาด นำนักเรียน นักศึกษา จานวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การ
เรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดน้าทุ่งบังชม จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจอันจะนามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา
และประกอบอาชีพต่อไป โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 16,740 บาท

1.7 แผนกวิชาการเลขานุการ นานักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 97 คน เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์
สถานศึกษาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และนานักศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวน
76 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ไทซันฟูดส์ จากัด ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 16,430 บาท

18. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานักเรียน นักศึกษา จานวน 248 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีการพัฒนาในด้านการศึกษาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นให้สามารถรอบรู้ได้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และนาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดารงชีวิต ต่อไป โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
44,485 บาท

1.9 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นานักเรียน นักศึกษา จานวน 113 คน เข้าศึกษาดูงานที่เครือเบทาโกร จังหวัด
ลพบุ รี ในวั น เสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นและน ามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 12,710 บาท
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1.10 แผนกวิชาการโรงแรม นานักเรียน จานวน 62 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมแคนทารี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรมและมีโลกทัศน์ตอ่ สาขางานกว้างขึน้ โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 16,430 บาท
1.11 แผนกวิชาการท่องเที่ยว นานักเรียน นักศึกษา จานวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานทีศ่ ูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์
สามารถนามาปรับใช้ในการเรียนได้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยและวัสดุทั้งสิ้น 13,795 บาท

1.12 แผนกวิชาการออกแบบ นานักเรียน จานวน 54 คน เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
(Moca) กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษาดูงาน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 8,525 บาท
13. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก นานักเรียน จานวน 83 คน เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย
ร่วมสมัย (Moca) กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีความคิด
สร้างสรรค์จากการศึกษาดูงาน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 8,525 บาท10,075 บาท
2. อาหารครบวงจร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดทาโครงการอาหารครบวงจรโดยการเข้าร่วมทาอาหารจัดเลี้ยงในงาน
ต่าง ๆ ซึ่งจะทาร่วมกับงานผลิตการค้าของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง รูจ้ ักการบูรณา
การในวิชาชีพ ต่าง ๆ ให้เข้ ากั บวิชาชีพ ของตน และให้ส ออดคล้อ งกับนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คือ มุง่ เน้นให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น จัดการได้
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3. ธนาคารโรงเรียน
แผนกวิชาการบัญชี ได้ดาเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจเก็บออมเงินและเข้าร่วมโครงการกับ
ธนาคารโรงเรียนและยังเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์
จริงในการฝึกงานด้านการธนาคาร ในการธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ “เด็ก
อาชีวะไทย ใส่ใจการออม” มีผู้เข้าร่วมโครงการ 109 คน ซึ่งในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้อานวยการฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มียอดฝากสูงสุดตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ 10 อันดับแรก และผู้ที่
มียอดเงินฝากสูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณครูศิริภา จิตผ่องยอดเงิน 8,088 บาท โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุรวม
ทั้งสิ้น 10,000 บาท

4. บัญชีครัวเรือน
แผนกวิชาการบัญชีได้จัดทาโครงการบัญชีครัวเรือน โดยให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี อธิบาย
และให้ความรู้ในการบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครอบครัว สามารถนามาวิเคราะห์รายจ่ายต่าง ๆ ว่ารายจ่ายใด
สมควรหรือไม่สมควรต้องจ่าย ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่
ครอบครัวได้รับพร้อมทั้งมีเงินส่วนเหลือเป็นการออมได้อกี โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท

5. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดาเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 โดยพานักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 การขาย จานวน 69 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 การตลาด
จานวน 28 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็น
การสร้างเสริมประสบการณ์ตรงด้านการเป็นผู้ประกอบธุรกิจชมสินค้า OTOP ทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทย การจัด
แสดงสิ้นค้า การส่งเสริมการขาย ตลอดจนได้รับความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยใช้
งบประมาณเป็น ค่าใช้สอยทั้งสิ้น 5,000 บาท
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6. ฝึกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดาเนินโครงการฝึกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales) เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน รู้จักการใช้วิชาชีพของตนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ซึ่งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักขายมือทองพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มียอดขายสูงสุด
จานวน 30 อันดับ โดยมีผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ เป็นประธานในพิธี

7. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียน
แผนกวิชาการขายและการตลาด จั ด กิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นรู้ ใ นรายวิชาหลั ก เศรษฐศาสตร์ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสายวิชาชีพให้ตระหนักถึงความสาคั ญ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งเป็ นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ เรียนที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกี่ย วกับพันธุ์ ข้าวไทย ความภูมิใ จแห่ งชาติอัน จะน าไปสู่ ก ารพั ฒนาทางวิชาการต่อไป จึงได้จัด นิทรศการความรู้
เศรษฐศาสตร์สู่อาเซียน ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทน 1,200 บาท และค่าวัสดุ 3,800 บาท

8. นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ประเมินการสอนของครูผู้สอนทั้ง 12 สาขาวิชา จานวน 77 คน
เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และนาไปสู่คุณภาพการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และนาผลไปพัฒนาด้านหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ท่ี 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. จัดซื้อวัสดุฝกึ และวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบถรี โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นวัสดุสาหรับฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ เกิด
การเรียนรู้ และได้ส่ือเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีวัสดุเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน และส่งผลไปถึงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558
รวม
ที่
แผนกวิชา
2 ภาค
จานวน ค่าวัสดุ
จานวน ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เรียน
ผู้เรียน
ต่อหัว
ผู้เรียน
ต่อหัว
1 สามัญสัมพันธ์
1,463
60 83,645
1,497
60 89,820
173,465
2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
23
1,300 29,900
25
1,300 32,500
62,400
3 อาหารและโภชนาการ
110
1,300 143,000
123
1,300 159,900
302,900
4 ธุรกิจอาหาร
59
1,300 76,700
86
1,300 111,800
188,500
5 คหกรรม
42
1,300 54,600
31
1,300 40,300
94,900
6 การบัญชี
387
220 85,140
334
220 73,480
158,620
7 การขายและการตลาด
123
220 27,060
108
220 23,760
50,820
8 ธุรกิจค้าปลีก
53
220
82
220 18,040
11,660
29,700
9 การเลขานุการ
133
420 55,378
106
420 44,515
99,893
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
239
260 62,140
287
260 74,620
136,760
11 การโรงแรม
66
400 26,400
106
400 42,400
68,800
12 การท่องเที่ยว
81
400 32,400
89
400 35,600
68,000
13 การออกแบบ
67
790 52,930
55
790 43,450
96,380
14 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
80
610 48,800
65
610 39,650
88,450
รวม
1,463
- 789,753
1,497
- 829,835 1,619,588
2. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) ได้จัดซือ้ แบบจาลองอวัยวะเพศชาย จานวน 1 ชุด
และแบบจาลองอวัยวะเพศหญิง จานวน 1 ชุด สาหรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 22,000 บาท
3. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) ได้ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 412 ให้เป็นห้องเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา “ห้อง Science Tech” ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์รองรับเทคโนโลยี สมัยใหม่ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นผู้เรียนให้มีความยากรู้ยากเรียนมากยิ่งขึ้น โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง กล้องวงจรปิด 3 ชุด จอ
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โปรเจคเตอร์ 1 จอ เก้าอี้สาหรับผู้เรียน 40 ตัว อ่างล้างอุปกรณ์ 3 อ่าง หนังสือสาหรับการค้นคว้า 22 รายการ และตู้
ปลา 1 ตู้ ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 20,000 บาท ค่าวัสดุ 214,376 บาท และค่าครุภัณฑ์ 177,500 บาท และได้ส่ง
เข้าประกวดได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ

4. ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) ได้ปรับปรุงห้องเรียน 332 ให้เอื้ออานวยความสะดวกต่อ
การเรียนการสอน สร้างบรรยากาศศรอบ ๆ ห้องเรียนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึ้น โดย
ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
5. ปรับปรุงตูโ้ ชว์ผลงาน และป้ายกฎระเบียบห้องเรียน
แผนกวิชาคหกรรมได้ปรับปรุงตู้โชว์ผลงาน และห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มตี โู้ ชว์ผลงานไว้สาหรับใส่
ผลิตภัณฑ์ และมีห้องเรียนที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าเรียนมากขึน้
6. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดซื้อ LED TV ขนาด 42 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สร้าง
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น
17,000 บาท

7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี ได้ดาเนินการจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง เพื่อ ใช้ในการดาเนินงานด้ านเอกสารต่าง ๆ ของแผนกวิชาการบัญชี โดยใช้งบประมาณเป็นค่ า
ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 33,000 บาท
8. ปรับปรุงอุปกรณ์สื่อการสอน
แผนกวิชาการบัญชีได้ดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ส่ือการสอน โดยจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จานวน 1 แผ่น
เพื่อให้ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีกระดานไวท์บอร์ดใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ใช้งบประมาณเป็น
ค่าครุภัณฑ์จานวนทั้งสิ้น 8,000 บาท
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9. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้อง 121,122
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้ดาเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้อง 121,122 โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียนการสอน และไมโครโฟน จานวน 4 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 1,000
บาท และค่าครุภัณฑ์ 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
10. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารขาย (Direct Sales)
แผนกวิชาการขายและการตลาดได้ดาเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย (Direct Sales) เพื่อใช้สาหรับเป็น
ห้องฝึกปฏิบัตกิ ารขายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษาพร้อมให้บริการ
11. ปรับปรุงห้อง 143
แผนกวิชาการเลขานุการได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้อง 143 โดยการจัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 35 ตัว
และติดเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 24,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 153,000 บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 174,000 บาท

12. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยการทาสีผนัง
ห้อ งเรีย น เพื่อเป็น การเพิ่ม บรรยากาศภายในห้อ งเรีย นให้มีความสวยงามและสะอาดน่าเรีย นมากยิ่ง ขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 25,000 บาท
13. ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ห้อง 234
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 41 ตัว เนื่องจากของเดิมชารุดใช้งานมานาน
เพื่อให้ผู้เรียนไว้ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 76,367 บาท
14. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จานวน 2 ตัว เพื่อใช้สาหรับถ่ายภาพการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ของแผนกวิชาการโรงแรมและงานที่ได้รับมอบหมายออกมาเผยแพร่ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น
32,000 บาท
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15. จัดหาครุภัณฑ์
แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้จัดซือ้ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง และวิทยุส่ือสารมือถือ จานวน 4
เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติการนาเที่ยว โดยใช้งบประมาณเป็นค่า
ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 14,700 บาท
16. จัดซื้อโปแกรมจัดทาตารางสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้จัดซื้อโปรแกรมจัดทาตารางสอน 1 โปรแกรม เพื่อนามาใช้ในการ
จัดทาตามสอน และพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อคุณภาพในการ
สร้างงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 50,000 บาท
17. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการเว็บไซต์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้ดาเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการเว็บไซต์ ใน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยให้คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม มา พัฒนา
โปรแกรมห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล โดยมีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย
เป็นผู้มาใช้บริการ และใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,000 บาท

18. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 200,000 บาท

19. จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี เพื่อพัฒนาด้านการค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท
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20. จัดหาวัสดุสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไว้สาหรับดาเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 12,120 บาท
21. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
งานพัสดุได้จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการดาเนินงาน และให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาขอใช้บริการ โดยใช้งบประมาณเป็น ค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น
37,500 บาท
22. ส้วม HAS
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
ส้วม HAS และให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 160,000 บาท และค่าวัสดุ 240,000
บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 400,000 บาท

23. ปรับปรุงห้องเรียน
งานอาคารสถานทีไ่ ด้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียน โดยนาพัดลมติดเพดานไปติดให้กับห้องเรียนที่พัดลม
ชารุดเนื่องจากของเดิมมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณ
เป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 90,000 บาท
24. จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์อาคาร 3
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์อาคาร 3 เนื่องจากของเดิมเกิด
ชารุดเสียหาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออาคารเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ และทาให้ทัศนียภาพน่าดูมาก
ขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 55,000 บาท
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25. ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน เนื่องจากพื้นปูนชั้นบนสุดเกิดการแตกร้าว
พื้นและผนังบางส่วนหลุดลอกทาให้ประสบกับภาวะปัญหาน้ารั่วซึมเมื่อเกิดฝนตกหนัก งานอาคารสถานที่จึงซ่อมแซม
หลั งคาคลุ มอาคารเรี ยนทุ กอาคารของวิทยาลัย ฯ โดยใช้ง บประมาณเป็น ค่ าใช้ส อย 100,000 บาท และค่ าวั ส ดุ
180,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 280,000 บาท

26. จัดสร้างตาข่ายป้องกันนกด้านหลังอาคาร 3
งานอาคารสถานที่ได้จัดสร้างตาข่ายปกกันนกด้านหลังอาคาร 3 เพื่อป้องกันนกพิราบ เนื่องจากด้านหลัง
อาคาร 3 มีน กพิราบจานวนมากมาอาศั ยทารัง ขยายพั น ธุ์ และถ่า ยมู ล ทิ้ง ไว้ เป็น แหล่ งสะสมของเชื้อ โรค โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 200,000 บาท และค่าวัสดุ 300,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 500,000 บาท
27. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ได้จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงให้งานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ เพื่อให้บริการกับการจัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึน้ ภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 50,000 บาท ค่าวัสดุ 226,700 บาท และค่าครุภัณฑ์ 113,800 บาท ครุภัณฑ์เป็นพัดลม
โคจร 10 ตัว พัดลมเพดาน 10 ตัว พัดลมติดผนัง 5 ตัว ปั๊มลม 1 ตัว แผงพลาทิชั่น 9 แผง ฉากกั้นห้อง 1 ชุด โต๊ะหมู่
บูชา 1 ชุด ตู้ควบคุมสัญญาณ 1 ตู้ และเครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 410,500 บาท
28. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และน่า
อยู่ ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้
สอย 15,000 บาท และค่าวัสดุ 10,500 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 25,500 บาท
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29. จัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
งานอาคารสถานที่ได้จัดเตรียมโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีในงานประเพณีทิ้งกระจาด วันที่ 13
สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งอาหารคาว หวาน บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อไหว้ขบวนแห่เทพเจ้า โดยใช้งบประมาณเป็น ค่า
วัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท

30. เปลี่ยนตูโ้ ทรศัพท์ภายใน
งานอาคารสถานที่ได้เดินสายโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ติดต่อประสานงานภายในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 10,000 บาท และค่า
ครุภัณฑ์ 80,000 บาท เป็นตู้สญ
ั ญาณควบคุม 1 ตู้
31. ปรับปรุงห้องสร้อยอินทนิล
งานอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงห้องสร้อยอินทนิล ให้เป็นห้องประชุมที่มีความสวยงาม เหมาะสม และมีความ
พร้อมในการจัดประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 300,000 บาท ค่าวัสดุ 157,221
บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 457,221 บาท

32. การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและซ่อมบารุงลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณอาคาร 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานอย่างสม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 30,000 บาท
และค่าวัสดุ 40,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 70,000 บาท
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33. เปลี่ยนผงเคมีถงั ดับเพลิง
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 55,000
บาท

34. ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็นภายในวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการซ่อมบารุงล้างทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นทุก 3 เดือน และเปลี่ยนสาร
กรองน้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้า
ดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 24,000 บาท

35. ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคาร 1,2,3,4
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารเรียน 1,2,3 และ 4 เพื่อให้ครอบคุลมพื้นที่
ภายในวิทยาลัย และป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการและนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็น
ค่าใช้สอย 96,000 บาท ค่าวัสดุ 59,800 บาท และค่าครุภัณฑ์เป็นเครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง จานวน 3 เครื่อง เป็น
เงิน 22,000 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 177,800 บาท
36. ปรับปรุงห้องทะเบียน
งานทะเบียน ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงห้องทะเบียน โดยการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
เครื่อง และ Case พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ มี ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการทางาน
พร้อมให้บริการต่อครู และนักเรียน นักศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิน้ 28,000 บาท
37. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ์
งานเอกสารการพิมพ์ได้จัดซือ้ ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU
จานวน 1 เครื่อง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองการให้บริการของงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนถึง
แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 55,000 บาท
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38. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ดาเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 25,000 บาท
39. จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์
งานปกครองได้จัดซือ้ Case พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดาเนินงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของ
งานปกครอง โดยใช้งบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท
40. 5 ส. พัฒนางานปกครอง
งานปกครองได้ดาเนินโครงการ 5 ส. พัฒนางานปกครอง โดยจัดห้องให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เรียบร้อย
เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานและเกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 1,820
บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ชํวยเหลือผู๎เรียน ด๎วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียน
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กลยุทธ์ท่ี 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียน ได๎จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาให๎กับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จานวน 596
คน และปวส.1 จานวน 267 คน เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจาตัวยังใช๎
รํวมกับงานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาได๎อีกด๎วย โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 47,465 บาท
2. สมุดคู่มอื ครูทปี่ รึกษา
งานครูที่ปรึกษาได๎จัดทาคูํมือ ดูแลผู๎เรียนอาชีวศึกษา จานวน 100 เลํม แจกให๎กับครูที่ปรึกษาในแตํละชั้น
เรียน เพื่อให๎ครูที่ปรึกษาได๎บันทึกข๎อมูลของนักเรียน นักศึกษาให๎เป็นปัจจุบัน และทรายถึงปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 49,000 บาท
3. ประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียน
งานครูที่ปรึกษา ได๎ดาเนินโครงการประชุมผู๎ปกครองประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 7
ตุลาคม พ.ศ. 2557 และประชุมผู๎ปกครองประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ บริเวณโดมรวมน้าใจ วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ พ รรณบุ รี เพื่อเป็น การแนะนา ชี้แนะแนวทางตําง ๆ หรือ
ข๎อตกลงระหวํางสถานศึกษากับผู๎ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาให๎เกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัตติ ัวให๎
อยูํในระเบียบวินัยของสถานศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง โดยใช๎งบประมาณเป็นคําใช๎สอย 9,490 บาท และคําวัสดุ 12,360
บาท รวมทั้งสิ้น 21,850 บาท

4. ผู้ประสานสิบทิศ
งานครูที่ปรึกษา ได๎ดาเนินโครงการผู๎ประสานสิบทิศ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 โดยพาผู๎ประสานสิบ
ทิศทั้ง 40 คน ไปปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให๎สามารถฝึกหัดในการทาความดีเพื่อให๎เกิดความมุํงมั่นใน
การเรียนจนจบหลักสูตรและสามรรถเป็นเครือขํายในการดูแลผู๎เรียนระดับห๎องได๎เป็นอยํางดี อันจะสอดคล๎องกับ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันอยํางได๎ผล โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 1,800 บาท และคําวัสดุ 8,510
บาท รวมทั้งสิ้น 10,310 บาท
Annual Report 2015 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-93-

5. การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
งานครูที่ปรึกษาได๎ดาเนินโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษากลุํมเสี่ยงที่มีผลการเรียนต่ากวํา 2.00 เพื่อให๎
นักเรียน นักศึกษากลุํมเสี่ยงได๎รับการดูแลอยํางใกล๎ชิด และเปิดโอกาสให๎นักเรียน นักศึกษาและผู๎ปกครองได๎รับการ
เยี่ยมเยียนจากบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะดูแลนักเรียน นักศึกษาอยํางใกล๎ชิดเพื่อให๎
ผู๎ปกครองเกิดความรู๎สกึ ไว๎วางใจวิทยาลัย

6. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
งานครูที่ปรึกษาได๎ดาเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียนอาชีวศึกษา โดยการออกเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน นัก ศึกษากลุํมเสี่ยง จานวน 35 คน ระหวํางวันที่ 15-30 มิถุ นายน พ.ศ. 2558 เพื่อหาแนวทางในการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน โดยใช๎งบประมาณทัง้ สิน้ 60,000 บาท

7. ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
งานปกครองได๎จัดเวรตรวจตรานักเรียน นักศึกษาเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติที่ดี และตรวจ
ตราตามห๎องน้าชายเพื่อป้องกันปัญหาด๎านยาเสพติดเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาหํางจากความเสี่ยงด๎านการทะเลาะ
วิวาทและการมั่วสุมํ ตําง ๆ โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 3,000 บาท
8. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
งานปกครองได๎ดาเนินการแก๎ไขปัญหาด๎านความเสี่ยงตําง ๆ 5 ด๎าน คือ ด๎านความปลอดภัย ด๎านการ
ทะเลาะวิวาท ด๎านยาเสพติด ด๎านสังคม และด๎านการพนันและการมั่วสุมํ โดยการออกตรวจความเรียบร๎อยทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให๎มีพฤติกรรมที่ดีและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวิทยาลัย โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 2,000 บาท
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9. อบรมความรู้วนิ ัยจราจร
งานปกครอง ได๎ดาเนินงานโครงการอบรมความรู๎วินัยจราจร ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ
บริเวณโดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญ ดาบตารวจทัดเทพ ตะโถพร มาให๎ความรู๎เกี่ยวกับวินัย
จราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท๎องถนนในชํวงเทศกาลออกพรรษา และเทศกาลลอยกระทง ให๎แกํนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 218 คน โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น จานวน 1,240 บาท

10. จัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได๎จัดทาคูํมือนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 เลํม แจกให๎กับนักเรียน
นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 2 เพื่อให๎ทราบถึงระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึงสวัสดิการ
ตําง ๆ ที่ผู๎เรียนมีสิทธิที่จะได๎รับและการจัดการเรียนการสอน ระบบงานทะเบียน งานวัดผล งานปกครอง เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิน 46,000 บาท
11. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานแนะแนวอาชี พ และจั ด หางาน ได๎ ด าเนิ น โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหมํ ในวั น พุ ธ ที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อทาความเข๎าใจในนโยบายตําง ๆ
ให๎ตรงกันมากยิ่งขึน้ โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 17,000 บาท

12. พิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได๎จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ให๎แกํนักเรียน
นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แตํขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง
ประชุมสร๎อยอินทนิล โดยได๎รับเกียรติคุณหญิงแจํมใจ ศิลปอาชา มาเป็นประธานในพิธี และมีประชาชนทั่วไป ชุมชน
สถานประกอบการ และคณะครูรํวมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาที่มอบให๎นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดี เพื่อ
เป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนในระดับหนึ่งและเป็นขวัญกาลังใจให๎นักเรียน นักศึกษา ผลปรากฏวํา ได๎บริจาคทุน
จานวน 178 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท แบํงเป็นทุนเรียนดี 8 ทุน ทุนขาดแคลน 112 ทุน ทุนที่ผู๎มอบระบุผู๎รับ 112 คน และ
ทุนนักกีฬา 7 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 35,000 บาท
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13. เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได๎ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษาที่ได๎รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร๎าง
ความเข๎มแข็งในระบบดูแลและชํวยเหลือนักเรียน และเป็นการสร๎างขวัญกาลังใจในศึกษาตํอ
14. การให้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได๎ดาเนินโครงการให๎บริการงานกองทุนให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให๎
นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมกันทั้งผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎มาก โดยจัดตั้งกองทุนเงินให๎กู๎ยืม
เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อชํวยเหลือผู๎มรี ายได๎นอ๎ ยที่มีปัญหาด๎านการเงินและประสงค์จะเข๎าเรียนได๎มโี อกาสศึกษาเลําเรียน
เทําเทียมกับผู๎อื่น และในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได๎สัมภาษณ์ผู๎ยื่นเรื่องกู๎เงิน กยศ. ณ ห๎องประชุมสร๎อยอินทนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีผู๎กู๎รายเกํา จานวน 163 คน และผู๎กู๎รายใหมํ จานวน 90 คน

15. การประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได๎ทาประกันอุบัตเิ หตุให๎กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จานวน 1,921 คน กับทางบริษัท สยามซิต้ี อินชัวรันส์ จากัด โดยใช๎งบประมาณคนละ 150 บาท ซึ่งมีระยะเวลา
คุ๎มครอง 4 เมษายน 2558 ถึง 4 เมษายน 2559 โดยใช๎งบประมาณเป็นคําใช๎สอยทั้งสิ้น 288,150 บาท
16. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวั ส ดิ ก ารพยาบาลและหอพั ก ได๎ ด าเนิ น โครงการตรวจสุ ข ภาพและหาสารเสพติด ให๎ กั บนั ก เรี ย น
นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยฯ จานวน 1,921 คน โดยใช๎งบประมาณคนละ 150 บาท เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาการแพรํระบาดของโรคติดตํอและสารเสพติดในสถานศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้น ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ ห๎องสร๎อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศุภมิตรเป็น ผู๎ตรวจ
และใช๎งบประมาณเป็นคําใช๎สอย จานวน 288,150 บาท
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17. จัดซื้อเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ได๎จัดซือ้ เวชภัณฑ์ไว๎ที่หอ๎ งพยาบาลเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลเบือ้ งต๎น
ให๎กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลกรของสถานศึกษาเมื่อเจ็บป่วย โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 30,000 บาท
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กลยุทธ์ท่ี 8: จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. เสริมสร้างความรู้ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
แผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย ได๎ดาเนินโครงการสร๎างความรู๎ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ระหวํางวันที่ 25-26
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยพานักเรียนระดับชั้นปวช.1,2 จานวน 19 คน ไปศึกษาวิธีการทาผ๎ามัดย๎อม จากคุณสุนิสา
หมื่นขาว เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ และนามาประยุกต์ใช๎ในการเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช๎งบประมาณเป็น
คําตอบแทน 3,000 บาท และคําวัสดุ 7,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

2. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได๎เชิญคุณวาสนา หิรันวิโรจน์ มาสอนการทาขนมไทยให๎แกํนักเรียนแผนก
อาหาร เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ทางด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น การฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน และสนับสนุนให๎ผู๎เรียนนาความรูจ๎ ากภูมปิ ัญญาท๎องถิ่นไปประกอบอาชีพให๎กับตนเอง โดย
ใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 2,000 บาท คําใช๎สอย 2,000 บาท และคําวัสดุ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
3. ภูมปิ ัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
แผนกวิชาคหกรรมได๎ดาเนินโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด๎านคหกรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.
2558 โดยเชิญคุณนริศ นาคชลธี มาสอนการประดิษฐ์ดอกไม๎ตกแตํงเวที ให๎แกํนักเรียนแผนกวิชาคหกรม จานวน 39
คน เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทักษะด๎านวิชาชีพให๎แกํนักเรียนนาพัฒนางานด๎านคหกรรมและประยุกต์ใช๎ในการชีวิตประจาวัน
ได๎ โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 6,000 บาท และคําวัสดุ 4,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท

4. การหารายได้ระหว่างเรียน
แผนกวิชาคหกรรมได๎ดาเนินโครงการการหารายได๎ระหวํางเรียนให๎กับนักเรียน ปวช.1 และ ปวช.2 แผนกวิชา
คหกรรม โดยการรับงานฝีมือตําง ๆ มาให๎นักเรียนทา เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการผลิตผลงานและมีความรับผิดชอบ
ตํองานที่ทา
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5. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชีได๎ดาเนินโครงการภูมิปัญญาท๎องถิ่ นเสริมสร๎างอาชีพ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ณ บ๎านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยนานักเรียน นักศึกษา จานวน 118 คน เข๎าศึกษาการทอผ๎าขาวม๎าร๎อย
ปีและนาผ๎าขาวม๎าร๎อยสีมาผลิตเป็นสินค๎าที่สร๎างมูลเพิ่มจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวบ๎าน โดยใช๎งบประมาณเป็น คํา
ใช๎สอยทั้งสิ้น 10,000 บาท

6. คุณธรรมนาความรูส้ ู่การประกอบอาชีพ
แผนกวิชาการบัญชี ได๎ดาเนินโครงการคุณธรรมนาความรู๎สกูํ ารประกอบอาชีพ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ วัดป่าเลย์ไลน์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนานักเรียน นักศึกษา จานวน 202 คน เข๎ารํวมทาบุญโดยเวียน
เทียนรอบวรวิหารหลวงพํอโตเนื่องจากวันวิสาขบูชา ถวายสังฆทาน ปิดทองขอพรหลวงพํอโต เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎
นักเรียน นักศึกษาได๎มคี ุณธรรมนาไปสูกํ ารประกอบอาชีพที่ยั่งยืน โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 5,000 บาท

7. สัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา
แผนกวิชาการบัญชีได๎ดาเนินโครงการสัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2558 ณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนานักเรียน นักศึกษา จานวน 166 คน
เข๎าฟังการบรรยายเรื่องบทบาทหน๎าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี จากคุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช๎ในการ
เรียน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตํอไป โดยใช๎งบประมาณเป็นคําใช๎สอยทั้งสิ้น 10,000 บาท
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8. พัฒนาผูเ้ รียนด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิน่
แผนกวิชาการขายและการตลาดได๎ดาเนินโครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยเชิญวิทยากร
จานวน 8 ทําน มาบรรยายให๎ความรู๎ในเรื่องการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย และเรื่องการบริหารการขายตรง
และเทคนิคการเสนอขายสินค๎า โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 9,960 บาท
1. คุณพิสิฏฐ์ ชํางผาสุก ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ สาขาสุพรรณบุรี มาบรรยายวันจันทร์ที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง 122 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให๎กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 การขาย จานวน 36
คน
2. คุณนันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู๎จัดการภาคอาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวติ จากัด สาขาอูํทอง มาบรรยาย
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง 122 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให๎กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 การ
ขาย จานวน 36 คน
3. คุณเรวัต น๎อยวิจิตร ศูนย์บริการประกันภัย จังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรยายวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ณ ห๎อง 122 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให๎กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 การขาย จานวน 36 คน
4. คุณไพบูรณ์ เมืองอุดม บริษัท ซูเลียนประเทศไทย จากัด มาบรรยายเรื่องธุรกิจขายตรง ในวันพฤหัสบดีที่
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให๎กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 การตลาด จานวน 28 คน
5. คุณนิตยา ไรวงษ์ คังเซน เคนโก มาบรรยายเรื่องการบริหารการขายตรงและเทคนิคการเสนอขายสินค๎า
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให๎กับนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.2 การตลาด จานวน 28 คน
6. คุณสัมพันธ์ เพชรสมบูรณ์ บริษัท แอมเวย์ มาบรรยายเรื่องการบริหารการขายตรงและเทคนิคการเสนอ
ขายสินค๎ า ในวั นศุกร์ที่ 20 กุม ภาพัรธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง 121 วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาสุพ รรณบุรี ให๎กับนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 การตลาด จานวน 28 คน
7. คุณบุญชํวย เพชรบูรณ์ บริษัท แอมเวย์ มาบรรยายในเรื่องการบริหารการขายตรงและเทคนิคการเสนอ
ขายสินค๎า ในวันศุก ร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง 121 วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให๎กับนัก ศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 การตลาด จานวน 28 คน
8. คุณยุพิน วงศ์ทอง บริ ษัท นีไลฟ์ มาบรรยายในเรื่องการบริหารการขายตรงและเทคนิคการเสนอขาย
สินค๎า ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห๎อง 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให๎กับนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.2 การตลาด จานวน 28 คน
9. เสริมสร้างความรูด้ ้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
แผนกวิชาการเลขานุการ ได๎ดาเนินโครงการเสริมสร๎างความรู๎ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2558 ณ ห๎องประชุมสร๎อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญวําที่ ร.ท. ชัชวาลย์ วงษ์มาเซาะ มา
ให๎ ค วามรู๎ ใ ห๎ แ กํ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จ านวน 40 คน เพื่ อ ให๎ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู๎ ความเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยใช๎งบประะมาณเป็ นคําตอบแทน 3,000 บาท และคําวัสดุ 7,000
บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
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10. เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านไอที
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได๎ดาเนินโครงการเสริมสร๎างวิชาชีพด๎วยผู๎เชี่ยวชาญด๎านไอที ในวันศุกร์ที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห๎องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณชนิดา แก๎วเพชร มาให๎
ความรู๎เรื่องเทคโนโลยีบนอุปกรณ์มือถือ แกํนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 40 คน เพื่อให๎
นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากวิทยากรโดยตรง โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 1,200 บาท
และคําใช๎สอย 1,800 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท

11. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความรูแ้ ก่ผู้เรียน
แผนกวิชาการโรงแรม ได๎ดาเนินโครงการเชิญผู๎เชี่ยวชาญให๎ความรู๎แกํผู๎เรียน ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 ณ ห๎องประชุมสร๎อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยจัดอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร๎อมสูํการ
เป็นคนโรงแรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ให๎แกํนักเรียน จานวน 62 คน โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 7,200
บาท และคําวัสดุ 2,800 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

12. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกับการส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองทีด่ ี
แผนกวิชาการโรงแรม ได๎นานักเรียน จานวน 62 คน เข๎าศึกษาดูงานที่ไรํนาพอเพียง บ๎านลุงทองเหมาะ
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให๎นักเรียนสาขาการโรงแรมมีความรู๎ประสบการณ์พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู๎การดาเนินงานกิจกรรมด๎านการโรงแรม สามารถนาความรู๎ในท๎องถิ่นไปประยุกต์ใช๎กับชีวิตประจาวันได๎ โดยใช๎
เป็นคําตอบแทน 2,400 บาท คําวัสดุ 3,100 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,500 บาท
13. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน
แผนกวิชาการทํองเที่ยวได๎เชิญคุณอรวรรณ มีสุก ฝ่ายแพทย์แผนไทยโงพยาบาลเดิมบางนางบวช มาให๎
ความรู๎เรื่องการนวดฝ่าเท๎าเพื่อสุขภาพให๎แกํนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จานวน 31 คน ระหวํางวันที่ 12-14 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎การนวดฝ่าเท๎าได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม และนาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 7,000 บาท และคําวัสดุ 3,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 10,000 บาท
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14. พัฒนาผูเ้ รียนสาขาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการทํองเที่ยวได๎จัดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) ระหวํางวันที่ 12-24 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ให๎แกํนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการทํองเที่ยว จานวน 11 คน และบุคลากรภายนอก จานวน 18 คน
เพื่อเป็นการพัฒนาด๎านวิชาชีพ เกิดความรู๎ ทักษะ สามารถนาวิชาชีพที่ได๎รับจากการอบรมไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์
และเกิดการสร๎างเครือขํายด๎านการจัดการทํองเที่ยว โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 38,000 บาท คํ าใช๎สอย
20,000 บาท และคําวัสดุ 3,720 บาท

15. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาการออกแบบได๎เชิญคุณศักดา ศรีคา มาให๎ความรู๎เรื่องอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบ ให๎แกํนักเรียน
แผนกวิชาการออกแบบ จานวน 36 คน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงและสามารถบูรณาการความรู๎ได๎อยําง
เหมาะสม โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 3,000 บาท และคําวัสดุ 7,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท
16. เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ความรู้แก่ผู้เรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได๎เชิ ญคุณสมโภช ชลาลัย มาสอนการตัดแตํงภาพกราฟฟิกให๎แกํนักเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จานวน 63 คน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงและสามารถบูรณาการความรู๎
ได๎อยํางเหมาะสม โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 3,000 บาท และคําวัสดุ 7,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น
10,000 บาท
17. ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพด้านธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร ได๎ดาเนินโครงการภูมิปัญญาท๎องถิ่นเสริมสร๎างอาชีพด๎านธุรกิจอาหาร ในวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญคุณนันทา อันพงษ์ มาสอนการทาขนมจีนน้าพริก
ให๎แกํผู๎เรียน จานวน 12 คน เพื่อให๎ผู๎เรียนนาความรู๎มาพัฒนาในการเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช๎งบประมาณ
เป็นคําตอบแทน 1,200 บาท และคําวัสดุ 2,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 3,200 บาท
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18. เสริมสร้างและพัฒนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกด้วยผู้เชีย่ วชาญ
แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีก นานักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีก จานวน 35 คน ไปดูงานที่กลุํม
แมํบ๎านเกษตรกรรมมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความทางด๎าน
การตลาด และนาประสบการณ์ตรงด๎นธุรกิจมาประยุ กต์ใช๎ในด๎านการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได๎ โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 2,000 บาท
19. จัดหารายได้ระหว่างเรียน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได๎ประสานกับสถานประกอบการตําง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครงานตําง ๆ ให๎กับนักเรียน นักศึกษาได๎ทราบเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษามีรายได๎ระหวํางเรียน และมีโอกาสทางาน
เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหมํ
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร๎างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุํมวิชาภาษาอังกฤษได๎จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารให๎แกํ ครู และบุคลากรของสถานศึกษา จานวน 20 คน ให๎มีความสามารถใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวติ ประจาวันได๎ ซึ่งจัดอบรมระหวํางวันที่ 17-26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห๎องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี

2. พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชาสามั ญสั ม พัน ธ์ ได๎ จัด อบรมภาษาจีน เพื่อ พั ฒนาทัก ษะภาษาจีน เพื่อ การสื่อ สารให๎ แ กํค รู และ
บุคลากรของสถานศึกษา ให๎มีความสามารถใช๎ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจาวันได๎
3. เชิดชูเกียรติคุณผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมดีเลิศ
งานบุคลากร ได๎ดาเนินโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศเพื่อเป็นการสร๎างขวัญกาลังใจ
และยกยํองเชิดชูเกียรติคุณครูผู๎เสียสละเวลาและตัง้ ใจปฏิบัตกิ ารงานอยํางเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีตํอ
วิชาชีพและเป็นผู๎ให๎มากกวําผู๎รับ โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
4. ครูดีเด่นประจาปี
งานบุคลากรได๎จัดโครงการครูดีเดํนประจาปี เพื่อสํงเสริมให๎ครูเป็นแบบอยํางที่ดีในทุก ๆ ด๎าน ประพฤติตน
ให๎อยูํในศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นผู๎ให๎ความรู๎แกํศิษย์อยํางเต็มกาลังความสามารถ โดยใช๎
งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท ซึ่งมีผู๎บริหารและคุณครูได๎รับรางวัล ประจาปี 2558 ดังนี้
ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา ได๎แกํ
ผู๎อานวยการฉันทนา
พิพัฒน์บรรณกิจ
ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี จากคุรุสภา ได๎แกํ
รองผู๎อานวยการภานุพันธ์ พันธนิตย์
คุณครูงามพรรณ
สุมลู เวช
ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนดีเดํน จากคุรุสภา ได๎แกํ
คุณครูพรสวรรค์
สระบัว ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะดีเดํน
คุณครูสุทธิ
อัมรินทร์ ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ดเี ดํน
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5. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
งานบุคลากรได๎สนับสนุนสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รั บทุนการศึกษาและทุนใน
การทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร๎างศักยภาพให๎กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษาได๎นาความรูค๎ วามสามารถที่ได๎รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
6. ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎จัดสํงครูอภิรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูแผนกการทํองเที่ยว เข๎า
พัฒนาประสบการณ์ที่ศูนย์การทํองเที่ยว องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
วันที่ 11 มีนาคม - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให๎เกิดทักษะเกี่ยวกับการสอนและนาความรู๎ไปใช๎ในการเรียนการสอน
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช๎งบประมาณทัง้ สิน้ 32,000 บาท

7. เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
งานบุคลากรได๎ดาเนินโครงการเสริมสร๎างจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ครูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยํางเครํงครัด ประพฤติตนให๎อยูํในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีความพร๎อมที่จะอบรมให๎ลูกศิษย์
เป็นคนดี คนเกํง และเป็นครูผู๎มีเกียรติเป็นที่ยกยํองเชิดชูในสังคม ซึ่งครูจันทรา สํงศรี ได๎รับโลํเกียรติคุณ “ครูชุมชน
สร๎างคนดีเป็รศรีแผํนดิน” จากทํานหญิง (หมํอมเจ๎า) มาลินีมงคลยุคอมาตยกุล พระราชปนันดดาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ครูพุทธชาติ เกตุหิรัญ ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี จากคุรุสภา และครูณัฐญา
อัมรินทร์ ได๎รับรางวัลครูชุมชนคนสร๎างชาติตามรอยเจ๎าฟ้าผู๎ทรงเป็นครูแหํงแผํนดิน จากทํานหญิง (หมํอมเจ๎า) ประภา
นุพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ผู๎มีคุณูปการตํอการศึกษาของชาติ
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8. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานบุ ค ลากร ได๎ ด าเนิน โครงการสํ ง เสริ ม สุ ขภาพและพั ฒ นาบุค ลิ ก ภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
ระหวํางวันที่ 2-26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโดมรวมน้าใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรม
ลีลาศพาเพลิ น สอนโดยนายเอกลัก ษณ์ พุํม โต เพื่อ สํงเสริ มสุ ขภาพ และพัฒ นาบุคลิ กภาพให๎ แกํ บุค ลากรของ
วิทยาลัย ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 20 คน โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 3,000 บาท และคําวัสดุ 500
บาท รวมทั้งสิ้น 3,500 บาท
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กลยุทธ์ท่ี 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. จ้างครูชาวต่างประเทศ
งานบุคลากร ได๎ดาเนินโครงการจ๎างครูชาวตํางประเทศ โดยการจัดหาครูชาวตํางชาติมาถํายทอดความรู๎และ
ประสบการณ์ให๎กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งใน
ภาคเรียนที่ 2/2557 มีครูสอนภาษาจีน จานวน 2 คน ได๎แกํ Miss Zhou Lina และ Miss Li Weiwei ครูสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน ได๎แกํ Mr. Ariel J.Angkua ในภาคเรียนที่ 1/2558 มีครูสอนภาษาจีน จานวน 1 คน ได๎แกํ
Miss Li Xuan และครูสอนภาษาอังกฤษจานวน 1 คน ได๎แกํ Miss Pema Lhamo โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน
ทั้งสิ้น 768,000 บาท
2. ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
งานบุคลากรได๎สํงเสริมบุคลากรให๎เข๎ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข๎าราชการครูและบุค ลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงและวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ โดยมีครูอรทัยภ์ ทามา ได๎เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู วิทย
ฐานะครูชานาญการ
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
งานบุคลากรได๎สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู๎
และประสบการณ์ในด๎านวิชาการและด๎านวิชาชีพ เพื่อนาความรู๎ความสามารถที่ได๎รับจากการศึกษามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการทางานให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยมีคุณครูกิตพิ งศ์ โกวิทวณิชชา ได๎เข๎าศึกษาตํอใน
ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณครูรัฐนันท์ เสียงเสนาะ และคุณครูกนกพร น๎อยแสง เข๎าศึกษาตํอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
4. พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให๎มีความรู๎ด๎าน
วิชาการและวิชาชีพพร๎อมทั้งเรียนรู๎เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหมํตลอดเวลาและนามาปรับใช๎ในการสอนและ
ชีวติ ประจาวัน
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5. จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
งานบุคลากรได๎ดาเนินโครงการจ๎างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎การจัดการเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดจ๎างครูพเิ ศษสอนในสาขาวิชาที่มีผู๎เรียนจานวนมากเพื่อแบํงเบาภาระครูประจาที่
ต๎องรับหน๎าที่ทั้งงานสอน งานพิเศษ และงานมอบหมายด๎านอื่นๆ เป็นการสํงเสริมให๎การเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งได๎จ๎างครูพเิ ศษเพิ่มทั้งหมด จานวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดวงตาแก๎ว แผนกวิชาการเลขานุการ
2. นางสาวอาภัสสรา พวงบุบผา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. นางสาวมนัสพร สิงห์ฉัตรแก๎ว แผนกวิชาการขายและการตลาด
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กลยุทธ์ท่ี 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”
งานบุคลากร ได๎ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและตํางประเทศ โดยพาบุคลากรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 71 คน ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่
ระหวํางวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพด๎วยการแสงหา
ความรู๎ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตงิ านให๎ทันสมัยอยูเํ สมอ เพื่อจะได๎นามาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานด๎าน
อื่น ๆ ในหน๎าที่ของตนเองให๎สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น โดยใช๎งบประมาณเป็นคําใช๎สอยทั้งสิ้น 400,000 บาท

2. ตรวจสุขภาพประจาปี
งานบุคลากรได๎จัดสํงรายชื่อคุณครูทุกทํานของวิทยาลัยไปยังสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู เพื่อให๎บุคลากรทุกคนได๎เข๎าตรวจสุขภาพประจาปีกับทางโรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได๎ตรวจสุขภาพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได๎สํงเสริมบุคลากรให๎ได๎รับประกาศเกียรติคุณในด๎านวิชาการและวิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2558 มีผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับเกียรติบัตรเป็นผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันครู จานวน 27 คน ดังนี้
1. ผู๎อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
2. รองผู๎อานวยการทองพราว ฮวบหิน
3. ครูภิญญดา อยูํสาราญ
4. ครูพรสวรรค์ สระบัว
5. ครูกานต์สิรี อูํอรุณ
6. ครูพราวพิมล ณัฐอภิพมิ พ์
7. ครูราตรี พรหมแทํน
8. ครูสฤษดิ์ มาตกุล
9. ครูอารยา เจริญพร
10. ครูรัชดาภรณ์ ตันติกาธน
11. ครูสาวสมฤดี คาภาษี
12. ครูคมสันต์ พรหมศร
13. ครูสมภพ อุตสาหะ
14. ครูธัฐเชษฐ์ ชํวยค้าชู
15. ครูเศวตโชติ บุญจีน
16. ครูจารึก ศรีนาค
17. ครูสุพิชญา รักแดง
18. ครูชนาวุฒิ มูลจันทร์
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19. ครูศิริภา จิตผํอง
21. ครูงามพรรณ สุมูลเวช
23. ครูรัฐนันท์ เสียงเสนาะ
25. นางสาวธนาภา แก๎วมณี
27. นายพัชรวัฒน์ สกุลพราหมณ์

20. ครูกนกพร น๎อยแสง
22. ครูวรารัตน์ โรจน์ทนงค์
24. นางสาวจินดา สิงห์เสริมวงษ์
26. นางสาวเกสร อินทร์สวําง

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสํงเสริมให๎บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดสวัสดิการตํางๆ
ให๎ เพื่อเป็นการสร๎างขวัญและกาลังใจในการทางาน อาทิ ตรวจสุขภาพประจาปี จัดงานเลี้ยงสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับ
ปีใหมํ จัดงานเกษียณอายุราชการ จัดงานเลี้ยงสํงแกํบุคลากรที่ย๎ายสถานศึกษา และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่
ย๎ายมาใหมํ
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสูํสังคม
กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์
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กลยุทธ์ท่ี 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. คหกรรมบริการ
แผนกวิชาคหกรรมได๎ดาเนินโครงการคหกรรมบริการ โดยให๎นักเรียน นักศึกษามีสํวนรํวมในการจัดทาของที่
ระลึกในงานตําง ๆ การจัดดอกไม๎ในงานพิธีตําง ๆ ประดิษฐ์ของชารํวย ชํอดอกไม๎ติดอกเสื้อ ทาพวงคชาธารงาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ
ทั้งสิ้น 5,000 บาท

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แผนกวิชาการขายและการตลาด ได๎ ด าเนิน โครงการเสริ ม สร๎ า งความสั ม พั น ธ์ กับชุม ชน ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรมนันทนาการตําง ๆ ให๎แกํ
เด็กและผู๎ที่มารํวมงาน และแจกขนม ของเลํนตํางๆ มากมาย โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุ 4,980.20 บาท

3. จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปะ และสิ่งแวดล้อม
แผนกวิชาการเลขานุการ ได๎ดาเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปะ และสิ่งแวดล๎อม โดยพา
นักศึกษาระดับ ปวส. จานวน 23 คน ไปบาเพ็ญประโยชน์ด๎วยการทาความสะอาด ณ วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อสร๎างจิตอาสาในการพัฒนาสังคมให๎นักศึกษา โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิน้ 4,000 บาท

4. จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ
แผนกวิชาการเลขานุการ ได๎ดาเนินโครงการจิตอาสากับการให๎บริการตามสาขาชีพ เพื่อเป็นการสํงเสริม
สนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาออกให๎บริการยังสานักงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์ตรงด๎านการจัดเก็บเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การถํายเอกสาร ภายใต๎การฝึกประสบการณ์ตรง 20
ชั่วโมง
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5. สร้างทักษะการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน
แผนกวิชาการเลขานุการได๎สํงนักเรียน นักศึกษาออกฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบตําง ๆ คนละ 20
ชั่วโมงตํอหนึ่งภาคเรียน เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัตงิ านจริงพร๎อมทั้งนามาปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน

6. บริการวิชาชีพสู่สงั คม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 จานวน 49 คน ไปซํอมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
โรงเรียนวัดประตูสาร และโรงเรียนวัดปราสาททอง จานวน 40 เครื่อง เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการให๎บริการวิชาชีพ
ในสถานการณ์จริงและมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคม โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิน 3,200 บาท
7. อาสาพัฒนาสังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได๎ดาเนินโครงการอาสาพัฒนาสังคมในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วัด
ยางไทยเจริญ อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสอนการทานามบัตรให๎ ประชาชนผู๎เข๎ารับบริการ ได๎รับความรู๎
มีความสามารถ ได๎มีโอกาสฝึกอาชีพ ความต๎องการและศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นการสร๎างโอกาสแกํผู๎วํางงาน
ผู๎ดอ๎ ยโอกาส ผู๎ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร๎างกระบวนการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ให๎แกํ
ตนเองและครอบครัว โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 1,000 บาท
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8. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
แผนกวิชาการทํองเที่ยวได๎จัดกิจกรรมปั่นไป เที่ยวไป หัวใจรักษ์โลก ระหวํางวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนพุน้าร๎อน และชุมชนพุน้าร๎อน อาเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคี ฝึกการ
ทางานเป็นทีม มีจิตอาสา สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแบบบูรณาการกับท๎องถิ่นให๎เกิดองค์ความรู๎อยํางแท๎จริงของ
ผู๎เรียน โดยใช๎งบประมาณใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 3,000 บาท คําใช๎สอย 10,000 บาท และคําวัสดุ 5,000
บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 18,000 บาท

9. ธุรกิจอาหารสู่ชุมชน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได๎นานักเรียน นักศึกษาออกสอนการทาเต๎าหู๎นมสดให๎แกํนักเรียนโรงเรียนสุวรรณ
ประที ป อ าเภอสามชุก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เพื่อ เป็ น การฝึ ก ประสบการณ์ แ ละการปฏิ บัติง านจริ ง ให๎ แ กํ นั ก เรี ย น
นักศึกษา โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

10. บริการวิชาชีพสูส่ ังคม ชุมชน และบ้านเกิด
แผนกวิชาธุรกิจค๎าลีก ได๎สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาออกให๎บริการตามร๎านค๎าในชุมชน เพื่อให๎
นักเรียน นักศึกษาได๎รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค๎า ภายใต๎การฝึกประสบการณ์ตรง 20 ชั่วโมง โดยใช๎
งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
11. จิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนกวิชาธุรกิจค๎าลีก ได๎สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาออกให๎บริการตามร๎านค๎าในชุมชน เพื่อให๎
นักเรียน นักศึกษาได๎รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค๎า และนาความรู๎ที่เรียนมาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎งบประมาณเป็นคําวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
12. สอนหลักสูตรระยะสัน้ ให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได๎ดาเนินโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให๎แกํนักเรี ยนแกนมัธยม
โดยสอนการทาพวงกุญแจรูปสัตว์ ให๎แกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 จานวน 78 คน เพื่อให๎
ความรู๎แกํนักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและนาไปประกอบอาชีพอิสระ โดยใช๎งบประมาณเป็นคํา
วัสดุทั่งสิน้ 15,000 บาท
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13. ปฏิบัตริ าชการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
งานโครงการพิเศษและบริ การชุม ชน ได๎ด าเนินโครงการปฏิบัติราชการรํวมกับหนํว ยงานอื่น ๆ รํว มกั บ
สานักงานปกครองจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเปิดสอนทักษะวิชาชีพตําง ๆ ให๎แกํประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการ
สร๎างโอกาสแกํผู๎วาํ งงาน ผู๎ดอ๎ ยโอกาส ผู๎ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร๎างกระบวนการสร๎างงาน สร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎ให๎แกํตนเองและครอบครัวให๎มี ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น โดยใช๎งบประมาณเป็นคําใช๎สอย 5,000 บาท
และคําวัสดุ 10,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 15,000 บาท และในงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชนได๎เปิดสอนทักษะวิชาชีพตําง ๆ ดังนี้
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วัดหนองสลัดได อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนทักษะ
การทาน้ามันนวด มีผู๎เรียน จานวน 50 คน และการตัดสติ๊กเกอร์ มีผู๎เรียน จานวน 18 คน

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดโบสถ์วทิ ยาคาร ตาบลยุง๎ ทะลาย อาเภออูทํ อง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิด
สอนทักษะการร๎อยพวงกุญแจลูกปัดไม๎ มีผู๎เรียน จานวน 41 คน และการร๎อยสร๎อยข๎อมือ มีผู๎เรียน จานวน 45 คน

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ๎านทับผึ้งน๎อย ตาบลวังคัน อาเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดสอนทักษะการทาน้าตะไคร๎พุทธาจีน มีผู๎เรียน จานวน 45 คน และการทาหลนปลาอินทรีย์ จานวน 49 คน
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และวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดสาลี ตาบลสาลี อาเภอบ๎างปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอน
การทาเต๎าหูน๎ มสด มีผู๎เรียน จานวน 69 คน

14. สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได๎ดาเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน (Fix it center)
ระหวํางวันที่ 5-12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ องค์การบริหารสํวนตาบลไรํรถ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดาเนินงานภายใต๎
ภารกิจยกระดับชํางชุมชน การซํอมสร๎างการพัฒนาสุขอนามัย และการยกระดับมาตรฐานสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
จัดศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อพัฒนาชุมชน บริการซํอมสร๎างและถํายทอดความรู๎ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปิดสอนการทากระเป๋าใสํของอเนกประสงค์ มีผู๎เรียน 37 คน การจัดดอกไม๎ มีผู๎เรียน 21 คน
การทากลํองทิชชู มีผู๎เรียน 22 คน การทาหํวงแขวนผ๎าเช็คมือ มีผู๎เรียน 30 คน และการทาซาลาเปา มีผู๎เรียน 50 คน
โดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น 163,600 บาท

15. อบรมหลักสูตรระยะสัน้ 30 ชั่วโมง
งานโครงการพิเศษและบริการประชาชน ได๎ดาเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหวํางวันที่
2-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนประทีปศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให๎ความรู๎ทักษะวิชาชีพแกํนักเรียน
โรงเรียนประทีปศึกษา ซึ่งสอนงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม มีผู๎เรียน 25 คน งานผ๎าตามสมัยนิยม มีผู๎เรียน 28 คน และ
อาหารในชีวิตประจาวัน มีผู๎เรียน 25 คน โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน 18,000 บาท และคําวัสดุ 27,000 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 45,000 บาท
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16. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได๎ดาเนินโครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพอูทํ อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให๎ความรู๎ด๎านวิชาชีพแกํประชาชนผู๎สนใจทั่วไปให๎สามารถ
นาความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง ซึ่งสอนการแตํงหน๎าคัพเค๎ก มีผู๎เรียน 60 คน การทาพวง
กุญแจนกฮูก มีผู๎เรียน 34 คน และสอนการทากุญแจจากลูกปัด มี ผู๎เรียน 41 คน โดยใช๎งบประมาณเป็นคําตอบแทน
7,200 บาท และคําวัสดุ 27,800 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 35,00 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
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กลยุทธ์ท่ี 15 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) บริษัท เครือเบทาโกร ร้าน Little Mermaid ณ
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรอง กรุ๊ป จากัด สาขาบิ๊กซีพระรม 4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการทางาน รู้จักการใช้ชวี ติ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน และนามาปรับในชีวิตประจาวัน
ต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
2. พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดสอนรายวิชาการแปรรูปอาหารโดยให้นักเรียน นักศึกษาทาโครงการวิชาชีพด้าน
อาหาร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความคิด วิเคราะห์ และสามารถนาผลการดาเนินงานไปใช้พัฒนาต่อยอดใน
ชีวติ ประจาวัน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
3. อบรมสัมมนาครูผสู้ อนและครูฝกึ งานธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งคุณครูรัฐนันท์ เสียงเสนาะ เข้ารับการอบรมกับสมาคมโภชนาการ เรื่ องการลด
โซเดี ย มในอาหาร ระหว่ า งวั น ที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สมาคมโภชนาการแห่ ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร เพื่อนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000
บาท
4. จัดทาสื่อเพื่อการเรียนรูด้ ้านธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดทาสื่อการสอนวิชาเบเกอรี่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียน
อยากรู้อยากเรียนมากขึน้ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
5. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหารในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาชีพในสาขาวิชาธุรกิจอาหาร และนาความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงทักษะด้าน
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

Annual Report 2015 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-120-

6. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานอาชีพธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ดาเนินโครงการจัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกงานอาชีพธุรกิจอาหาร โดยส่ง
คุณครูปรารถนา เกิดโชค เข้าร่วมจัดทาแผนการเรียนระบบทวิภาคีดา้ นอาหารและโภชนาการกับวิทยาลัยต่าง ๆ และ
สถานประกอบการ เพื่อให้เกิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
7. เรียนเพิ่มเติมฝัน
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร โดยคุณครูปรารถนา เกิดโชค ได้เข้าร่วมอบรมการทาเค้กกับ บริษัท แองเกิ้ล จากัด
เพื่อพัฒนาความรู้ และนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ส่งเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เป็นต้น เพื่อ ให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. พัฒนาครูธุรกิจอาหารสู่ครูยุคใหม่
แผนกวิชาธุรกิจอาหารได้ดาเนินโครงการพัฒนาครูธุรกิจอาหารสู้ครูยุคใหม่ โดยการส่งเสริมให้คุณครูใน
แผนกวิชาธุรกิจอาหารเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งคุณครูปรารถนา เกิดโชค เข้าร่วมจัดทาแผนการเรียนระบบ
ทวิภาคีด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร และคุณครูรัฐนันท์
เสียงเสนาะ เข้ารับการอบรมกับสมาคมโภชนาการ เรื่องการลดโซเดียมในอาหาร ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ.
2558
ณ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณครูภายในแผนกวิชา
ธุรกิจอาหาร และนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการสอนต่อไป
10. บูรณาการแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกร่วมจัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ในวันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อให้มแี ผนการสอนและแผนการฝึกงาน
ที่ผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประสิทธิภาพการสอนของครู โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท
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11. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
แผนกวิ ช าธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ด าเนิ น โครงการการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี เพื่อผู้เรียนได้เห็นแนวคิดใหม่ๆ ของสถานประกอบการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน
อาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

12. นาความรูส้ ู่ชุมชนด้วยโครงการวิชาชีพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าลีก ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการตามร้านค้าในชุมชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเรื่องการจัดเรียงสินค้า และนาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. จัดทาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูท้ างด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาธุรกิจ ค้า ปลี ก ได้ ให้ นัก เรี ยนจัด ทาสื่อ นวั ตกรรมเพื่อ การเรีย นรู้ ทางด้ านธุรกิจ ค้า ปลี ก เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะความรู้ความชานาญด้านวิชาชีพและสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาสื่อนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท

14. ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส.
จานวน 30 คน ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิชาชีพสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นที่ยอมรับของสังคม
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15. การพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรูท้ ักษะให้มปี ระสิทธิภาพสู่สถานประกอบการแบบยั่งยืน
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวการฝึกฝนทักษะวิชาชีพเพื่อ
เข้าสูส่ ถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการพัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึน้

16. พัฒนาจิตสูว่ ัยใส
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้ดาเนินโครงการพัฒนาจิตสู่วัยใส เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สู่การประพฤติ
ปฏิบัตติ นที่ดงี ามให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา

17. ครูยุคใหม่ใส่ใจความรู้
แผนกวิ ชาธุรกิ จค้ าปลี ก ได้ ด าเนิน โครงการครูยุ ค ใหม่ใ ส่ ใจความรู้ ในวั นที่ 19 มิถุน ายน พ.ศ. 2558 ณ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพื่อให้ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและนาไปสูก่ ารจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
18. ภาคีเครือข่ายสู่สายใยการจัดการศึกษา
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้จัดโครงการภาคีเครือข่ายสู่สายใยการจัด การศึกษา เพื่อสร้างภาคีเครือข่า ย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของครูผู้สอนระหว่างองค์กรอื่น ๆ ถือเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นการสนับสนุนให้ผู้สอนได้ใช้วิชาความรู้
ความสามารถที่เรียนมาทางด้านวิชาชีพและความรูอ้ ่นื ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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19. อบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจแก่ครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
แผนกวิชาการโรงแรม ได้ดาเนินโครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจแก่ครูในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี จอมเทียน พัทยา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล และทั ศ นคติ อั น จะส่ ง ผลที่ ดี ต่ อ การท าความร่ ว มมื อ กั น ต่ อ ไปในภายภาคหน้ า และได้ รั บ ความรู้
ประสบการณ์อันจะนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,000 บาท

20. จัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
แผนกวิชาการโรงแรม ได้ร่วมกันจัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึก 2,000
บาท

21. จัดทาสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดทาวีดีโอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายในโรงแรม เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนสาขาการโรงแรม โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
22. จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนการโรงแรมมีความรู้
ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียนซ่อมเสริมเพิ่มขึ้น
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23. คุณธรรมนาใจมุ่งสู่การเป็นนักเรียนที่ดี
แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการคุณธรรมนาใจมุง่ สู่การเป็นนักเรียนที่ดีเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชน
เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
24. พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมอย่างมืออาชีพ
แผนกวิชาการโรงแรม โดยคุณครูรัชดาภรณ์ ตันติกาธน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรงานแม่บ้านโรงแรมระดับ
ต้น ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Chatrium Residence Sathon กรุงเทพฯ เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

25. แลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานด้านบริการ
แผนกวิชาการโรงแรมดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานด้านการบริการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการโรงแรมให้แก่ครูผู้สอน และมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
26. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดอบรมการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจตรงกันกับสถานประกอบการ และนาไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะและความสามารถให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ทาการเปิดสอนในระบบทวิภาคี ได้แก่ ปวช.1 ธุรกิจอาหาร ปวช.1 การโรงแรม ปวช.
2 ธุรกิจอาหาร ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ปวช.2 การโรงแรม ปวช.3 ธุรกิจอาหาร ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ปวช.3
การโรงแรม ปวส.1 อาหารและโภชนาการ ปวส.1 ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ทั่ว ไป และ ปวส.2 ธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ทั่ ว ไป โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 10,000 บาท
27. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและพิธลี งนาม
งานความร่วมมือ ได้ดาเนินโครงการความร่วมกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการอาชีวศึ กษามี
ความเข้าใจที่สอดคล้องกันเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และยั ง เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาให้ ส ามารถน าทั ก ษะความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ไปบูรณาการกับการปฏิบัตกิ ารในสถานการณ์จริง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีได้ลงนามกับสถานประกอบการ ดังนี้
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วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ลงนามกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี, พิพธิ ภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติสุพรรณบุรี, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี, มูลนิธิองค์กร
เครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค (SP-Net), สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่พุธ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ลงนามกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท จากัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุป๊ จากัด, บริษัท ซี อาร์ จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จากัด , บริษัท
เบทาโกร จากัด (มหาชน), โรงแรมยู สุขุมวิท โฮเต็ล บางกอก, โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค , ห้าง
หุ้นส่วนจากัด พี.เอ.บี การบัญชี , สานักงานสอบบัญชีภูรี, สานักงาน เอส.ซี การบัญชี , บริษัท ธาญาดาพัฒนาการ
บัญชี จากัด, บริษัท รุง่ เรืองการบัญชีและทนายความ จากัด

และวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ลงนามกับองค์การบริหารส่วนตาบลไร่ รถ
ในการดาเนินโครงการได้ใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 8,000 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 และสิ่งประดิษฐ์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาทาวิจัยสถาบัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ทาวิจัยสถาบัน จานวน 13 เรื่อง โดยใช้งบประมาณเป็นใช้สอย 23,360 บาท และค่าวัสดุ
26,640 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ดังนี้
1. ศึก ษาการปรั บเปลี่ ย นพฤติก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้โ มเดลพุ ทโธโลยีกับนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
2. การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. สารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปีการศึกษา 2557
4. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
5. การศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครอง และนักเรียนสาขาวิชาคหกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนของ
สาขาวิชาคหกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
6. ความพึง พอใจของสถานประกอบการที่ มีต่อ นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษาระดั บชั้น ปวช. แผนกวิชาการบั ญ ชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
7. ศึกษาความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทาบัญชีบริษัทจากัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อ
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. การศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของแผนกวิชาการขาย
และการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
9. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ ในการศึกษาต่อระดับ ปวส.1 สาขาการ
จัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
10. การศึก ษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริย ธรรมของนั กเรียนระดั บ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
11. ศึกษาความสุขมวลรวมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557
12. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว : เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี ปี
การศึกษา 2557
13. การบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของครูแผนกวิชาการออกแบบ และแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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กลยุทธ์ท่ี 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. จัดทานวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาสามัญ สัม พันธ์ โดยคุณ ครู ภิญ ญดา อยู่สาราญ ได้ จัดทาเอกสารประกอบการเรีย นรายวิชา
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ (Science fo Business) เพื่อใช้แบบฝึกปฏิบัติทาให้เกิดความเข้าใจใน
บทเรียนมากขึน้ เนื่องจากเป็นการทบทวนซึ่งสามารถปฏิบัติเพิ่มเติมได้นอกห้องเรียนทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิน้ 2,000 บาท
2. จัดทาสื่อการสอน
แผนกวิชาคหกรรมได้จัดสื่อการสอนเพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนในแผนกวิชาคหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะความรู้ความชานาญด้านวิชาชีพและสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย 4,000 บาท และค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 5,000 บาท
3. การพัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน ซึ่งภาค
เรียนที่ 2/2557 มีคุณครูสง่ วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 76 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และในภาคเรียนที่ 1/2558 มีคุณครูสง่
วิจัยในชัน้ เรียน จานวน 76 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,100 บาท
ในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้มีการจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมีงานวิจัยที่อยูใ่ นระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 11 เรื่อง และอยู่ในระดับคุณภาพดี จานวน 9 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น
นายสุทธิ อัมรินทร์

“เรื่อง ผลการใช้เทคนิคแผนที่ความคิด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 2000-1303 สาหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางณัฐญา อัมรินทร์

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1/2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยการเสริมแรงด้ายการให้ข้อมูลย้อนกลับใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพธุรกิจและบริการ”

นางสาวสมฤดี คาภาษี

“เรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3”

นางพราวพิมล ณัฐอภิพมิ พ์ “การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ gpME
พุทธเทคโนโลยี โมเดล กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557”
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นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

“เรื่อง ความคาดหวังของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี ทีม่ ตี อ่ การเรียน
ในรายวิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา 2000-1504”

นางพรสวรรค์ ผลวงษ์

“เรื่อง รายงานผลกรณีศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม รหัสวิชา 2000-1227
สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี”

นางราตรี พรหมแท่น

“เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2
ที่มีต่อกระบวนการสอนรายวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (2302-2117)”

นางสาวชิรญา พรมทอง

“เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานประดิษฐ์ตามสมัย
นิยมเรื่องการทาของชาร่วยของนักเรียนระดับปวช.2 สาขาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ได้รับการเรียนรู้แบบกิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อนกับการเรียนรู้การสอนแบบรายบุคคลโดยการติว”

นางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร “เรื่อง การเปรียบเทียบผมสัมทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กจิ กรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
วิชาคหกรรมครบวงจร เรื่องการจัดดอกไม้ของนักเรียนระดับ ปวช.3 คหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นายเศวตโชติ บุญจีน

“เรื่อง การพัฒนาความรูท้ ักษะการปฏิบัตงิ าน วิชางานดอกไม้สด รหัสวิชา
2406-2201 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ STAD”

นายจารึก ศรีนาค

“เรื่อง ผลของการสอโดยใช้กระบวนการปฏิบัตทิ ี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษีอากร หน่วยการเรียนรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จา่ ย ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

คุณภาพดีมาก
นางเบญจมาศ ดีเจริญ

“เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ ด้วยการจัดการ
เรียนการสอนแบบวิธีการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางพรสวรรค์ สระบัว

“เรื่อง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชัน้ ปวช.3
คหกรรมการผลิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางอรทัยภ์ ทามา

“เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD”
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นางกานต์สิรี อู่อรุณ

“เรื่อง การศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุม่ ในการสอน วิชาการประมวลผล
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนผังงานแบบมีเงื่อนไขสาหรับนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางชาลี เกตุพรม

“เรื่อง การศึกษาลดปัญหาการไม่ตอบคาถามคุณครูในชั้นเรียน วิชาพัฒนา
ครอบครัวและสังคม โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักศึกษา
ชัน้ ปวส. 1 คหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557”

นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร “เรื่อง พฤติกรรมการเรียนตามที่คาดหวังในการเรียนวิชาการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของนักศึกษา ระดับชัน้ ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557”
นายกวินธร ไขหทัยบุตร

“เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นปวช.3
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก”

ดร.พุทธชาติ เกตุหริ ัญ

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
โดยใช้ส่อื หนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) เรื่องการสร้าง Animation”

นางสาวสุพชิ ญา รักแดง

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ
โดยใช้บทบาทสมมุติ”

และภาคเรียนที่ 1/2558 ได้มีการจัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลการประกวดมีงานวิจัยที่อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเด่น จานวน 5 เรื่อง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 18 เรื่อง ดังนี้
คุณภาพดีเด่น
นางณัฐญา อัมรินทร์

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัตงิ านของผู้เรียนระดับชั้น ปวส.2 การตลาด ที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือรูปแบบ LT (Learning Togethe) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4”

นางภิญญดา อยูส่ าราญ

“เรื่อง ผลการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ระหว่างครูและผู้เรียน
ระดับชั้น ปวส.2/1 การบัญชี”

นายชนาวุฒิ มูลจันทร์

“เรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบของนักเรียนระดับชั้น ปวส.”

นางพราวพิมล ณัฐอภิพมิ พ์ “เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการทากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ผ่านห้องพุทโธโลยี ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2558”
นายเศวตโชติ บุญจีน

“เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คู่มอื แบบฝึกปฏิบัติ
ด้านการปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติงานใบตอง หลั กสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
รหัสวิชา 2406-2002”
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คุณภาพดีมาก
นางกานต์สิรี อู่อรุณ

“เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการสร้าง Photo
Album วิชาเทคโนโลยีการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ของนักศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่
เรียนด้วยด้วยกระบวนการสอนโดยใช้ส่อื นาเสนอกับนักเรียนที่เรียนวิธีการ
แบบสาธิต”

นายสุทธิ อัมรินทร์

“เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ ปวช. สาขาวิชา
การโรงแรม ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้รายวิชาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางทัศนีย์ กาญจนประกิจ

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
แผนกวิชาการบัญชี”

นางเบญจมาศ ดีเจริญ

“เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชั้นปีที่ 1 วิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 แผนก
วิชาการบัญชี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวิธีสบื เสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม”

นางนิภา สุทธิบุตร

“เรื่อง การศึกษาลดปัญหาการไม่ตอบคาถามคุณครูในชั้นเรียน วิชาการ
เตรียมความพร้อมสูอ่ าชีพเลขานุการ รหัสวิชา 2203-2105 โดยการสร้าง
ความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียน ชัน้ ปวช.1 การเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางสาวสุพชิ ญา รักแดง

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้นของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทบาทสมมุติ”

นางอรทัยภ์ ทามา

“เรื่อง การพัฒนาความรูท้ ักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD”

นางวัชราภรณ์ พวงบุบผา

“เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมารเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี
ในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active
Learning)”

นางอารยา เจริญพร

“เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดฝึกเรื่อง การจัดทากระดาษทาการแบบ 8 ช่อง”
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นางชาลี เกตุพรม

“เรื่อง การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 2 ธุรกิจดอกไม้และ
งานประดิษฐ์ท่เี รียนวิชามารยาทสมาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

“เรือ่ ง รายงานการประเมินโครงการบันทึกรักการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาอาหารและ
โภชนาการ (ทวิภาคี) สาขาการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 3000-1607”

นางพรสวรค์ สระบัว

“เรื่อง ปัจจัยที่มีต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นายอัฐวีร์ ศิริเตชภัทร์

“เรื่อง ศึกษาปัจจัยการไม่งาน การสร้างเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Adobe
Dreamwever รายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 1/2558”

นายคมสันต์ พรหมศร

“เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PBL)
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาการจัดการทั่วไป
ชัน้ ปีที่ 1 ห้อง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”

นางสาววรารัตน์ โรจน์ทนงค์ “เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียน ชัน้ ปวช.1 สาขาวิชา
การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี”
นางสาวสุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว “เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการใช้เครื่องใช้สานักงาน
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน”
นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข “เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องเงินได้พึงประเมิน
ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กับการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558”
นายมนต์ชัย อัมพวานนท์

“เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
เรื่องพอยน์เตอร์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เทคนิค
การฝึกปฏิบัตแิ ละบทเรียนสาเร็จรูป (CAI) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558”
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4. เผยแพร่เอกสารความรู้การเขียนรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดทาเอกสารความรู้การทาวิจัยในชั้นเรียนแจกให้กับครูผู้สอน
จานวน 76 คน เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาครูไปสู่ความเป็นครูอาชีพในสังคมวิชาการของ
วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น

5. เผยแพร่ผลการทาวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียนและครูผู้สอน
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน ปีการศึกษา 2557 จานวน 13 เรื่อง
เผยแพร่วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 2/2557 จานวน 76 เรื่อง เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
จ านวน 4 ผลงาน และเผยแพร่ ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ จ านวน 3 ผลงาน โดยเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.spvc.co.th เผยแพร่ผ่านทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

6. ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้ประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามคาสั่งของ
วิทยาลัย จานวนทั้งหมด 87 กิจกรรม/โครงการ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการทากิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 12,200 บาท
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7. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดทาสิ่งประดิษฐ์ “โต๊ะคุณระเบียบ” ดาเนินงานโดย คุณครูกนกพร น้อย
แสง เพื่อเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 20,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ท่ี 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
งานปกครองได้ดาเนินโครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา โดยได้จัดเวรตรวจตราพื้นที่รอบ ๆ วิทยาลัย
เพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติผิดกฎระเบียบของวิทยาลัย และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการมั่วสุมต่าง ๆ โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 2,500 บาท
2. เครื่องแบบสวย
งานปกครอง ได้ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึ กษาที่แต่งกายเรียบร้อยเป็น
แบบอย่างที่ดีเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ จากผู้อานวยการฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ในวันจันทร์ที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้ งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น
5,000 บาท

3. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และยังช่วยพัฒนา
ให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจาปีการศึกษา
2557 ระดับ ปวช. ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ ไชยประเสริฐ
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจาปีการศึกษา
2557 ระดับ ปวส. ได้แก่ นางสาววิภาวรรณ วงษ์โพธิ์
- ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้มคี วามสามารถดีเด่นและนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และได้รับเกียรติบัตร
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558
ได้แก่ นายสุจิโรจน์ สิทธิมาศ
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กลยุทธ์ท่ี 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน ได้ดาเนินโครงการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในวันพุธที่ 25 มี นาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมศรี อู่ทองแกรนด์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมีคุ ณ หญิ ง แจ่ ม ใส ศิล ปะอาชา เป็ น ประธานในพิธี ซึ่ ง ในปี
การศึก ษา 2557 มีนั ก เรี ย นระดั บชั้น ปวช. จ านวน 500 คน และนั ก ศึก ษาระดั บ ปวส. จ านวน 170 คน ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 20,000 บาท

2. วารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินโครงการวารสารประชาสัมพันธ์ โดยจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือนกันยายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 2,100 เล่ม และปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมีนาคมสิงหาคม 2558 จานวน 2,100 เล่ม เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรรวมทั้ง
หน่วยงานภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ ิจกรรมของสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 168,000 บาท
3. พัฒนาระบบเสียงตามสาย
งานประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย โดยการพัฒนาระบบเสียงตามสาย และ
เปลี่ยนลาโพงตรงจุดต่าง ๆ ที่เสื่อมสภาพเพื่อให้บริการเสียงตามสายแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณประมาณเป็นค่าใช้สอย 7,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ 20,000
บาท (ลาโพง จานวน 8 ตัว) รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 27,000 บาท

Annual Report 2015 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

-138-

ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
กลยุทธ์ท่ี 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์ท่ี 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าวัสดุสานักงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของงานต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
ที่

งาน

จานวนเงิน

ที่

งาน

จานวนเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1 งานบริหารงานทั่วไป

1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

27,000

1.1 งานสารบรรณ

30,000

2 งานครูที่ปรึกษา

4,040

1.2 เอกสารการพิมพ์

20,000

3 งานปกครอง

15,000

4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

25,000

1 . 3 เ อ ก ส า ร ก า ร พิ ม พ์ 474,145
ส่วนรวม
2 งานบุคลากร

15,000

5 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

5,000

3 งานการเงิน

20,000

6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

5,000

4 งานการบัญชี

20,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 งานพัสดุ

111,652.60

1 งานวางแผนและงบประมาณ

20,000

6 งานอาคารสถานที่

25,000

2 งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

-

7 งานทะเบียน

50,000

3 งานความร่วมมือ

8,130

8 งานประชาสัมพันธ์

20,000

4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ

40,000

สิ่งประดิษฐ์

5 ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น 30,000

ฝ่ายวิชาการ

การศึกษา

1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ 40,000
สอน

2 งานวัดผลและประเมินผล

6 งานส่ งเสริ ม ผลิ ต ผลการค้ า และประกอบ 9,000
ธุรกิจ

35,000

3 งานวิทยบริการและห้องสมุด

รวมทั้งสิ้น 1,133,965.60 บาท

3.1 งานห้องสมุด

34,998

3.2 งานศูนย์การเรียนรู้

10,000

4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000
5 งานสื่อการเรียนการสอน

20,000
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กลยุทธ์ท่ี 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนางานในแผนกวิชาและงาน
ได้จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โดยมีโครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดจานวน 201 โครงการ และได้ทาสาเนา จานวน 80 เล่ม มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 201 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดาเนินงานตลอดจนใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการ และสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ ใน
ปีง บประมาณต่อ ไป

และได้ จัด ทาส าเนาแจกให้ กับผู้ ที่เกี่ ยวข้ องและเผยแพร่ ผ ลการด าเนิน งานดัง กล่า วไปยั ง

สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
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3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2555-2557 ซึ่งมีการดาเนินงานภายใต้ 11 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 60 ตัวชี้วัด และทั้ง 60 ชี้วัดบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558-2560
งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปีการศึกษา 2558-2560 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยเชิญ ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ นามสกุล ตั้ง
คุณานันต์ และดร.ศราวุธ สังข์วรรณะ มาเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว และให้ความรู้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จานวน 73 คน และได้ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 24,000 บาท ค่าใช้สอย
223,450 บาท และค่าวัสดุ 8850 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 256,300 บาท
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กลยุทธ์ท่ี 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศู นย์กาลังคนอาชีวศึกษา ในวันที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอกข้อมูล
v-copให้แก่คุณครู จานวน 70 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 7,000 บาท

2. พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารเทศ ในวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2558 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ให้แก่คุณครู จานวน 70 คน เพื่อให้บุคลากรมีการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ร ะบบสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้ น โดยมี คุ ณ ครู กิ ต ติ พ งศ์ โกวิ ทวณิ ชชา และคุ ณ ครู อั ฐ วีร์ ศิ ริ เ ตชภั ทร์ เป็ น วิ ทยากร โดยใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้สอยทั้งสิ้น 10,000 บาท
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ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก
แผนกวิชาการเลขานุการได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนก จานวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของแผนกและเป็นการวางแผนระบบงานแผนกการเลขานุการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของวิทยาลัย
2. จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ครูทุกท่านจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของครูรายบุคคล จานวน 68 เล่ม เพื่อให้ครูจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน และนาข้อมูลมาพัฒนาในแต่ละแผนกวิชา
รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

3. จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการให้ทุกแผนกวิชาจัดทารายงานประเมินตนเองของ
แผนกวิชา จานวน 14 แผนกวิชา เพื่อให้แผนกวิชาได้รับทราบข้อมูลจากการสรุปผลการดาเนินงานของทุกมาตรฐาน
และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานศึกษา และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานที่มาขอใช้
บริการ และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
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5. จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย ประกอบด้วย 7
มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และเผยแพร่ SAR ของสถานศึกษาไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุทั้งสิ้น 3,000 บาท
6. ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ได้ รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยต้น สั ง กั ด ระหว่า งวั น ที่ 13 -14
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับดีมาก โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ
ทั้งสิ้น 8,200 บาท

7. ความรู้คู่ประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินโครงการความรู้คู่ประกันคุณภาพอาชีวศึกษา ในวันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม สร้ อ ยอิ น ทนิ ล วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณ บุ รี ซึ่ ง มี คุ ณ ครู อั ญ ชรี ย์
สรวงท่าไม้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพในสถานศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จานวน
105 คน โดยใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุ 5,000 บาท
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินงานตามโครงการ
พั ฒ นาการปฏิ บัติง านประจ าปี ตามยุ ทธศาสตร์ แ ละกลยุ ทธ์ ที่ ว างไว้ ทั้ ง หมด จ านวน 1991โครงการ มี ผ ลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละความสาเร็จ 100 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
โครงการ
โครงการทีท่ า
โครงการที่
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่
ทั้งหมด
สาเร็จ
ไม่ได้ทา**
ความสาเร็จ
1
1
13
13
100
2
6
6
100
3
8
8
100
2
4
5
8
8
100
6
40
40
100
3
7
17
17
100
8
19
19
100
4
9
8
8
100
10
5
5
100
11
4
4
100
5
12
16
16
100
13
6
14
7
15
27
27
100
8
16
1
1
100
17
7
7
100
9
18
3
3
100
19
3
3
100
10
20
1
1
100
21
4
4
100
22
2
2
100
11
23
7
7
100
รวม
199
199
100
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เดินตามพ่อ...อย่างพอเพียง
...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้ างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความ
ไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึน้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะทีป่ รึกษา
นางสาวฉันทนา
นางปุญญิสา
นายภานุพนั ธ์
นางทองพราว
นางวันทนา

พิพฒ
ั น์บรรณกิจ
พันธุภ์ ักดี
พันธนิต
ฮวบหิน
โพธิ์รัง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จดั ทา
นางณัฐญา อัมรินทร์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวเกสร อินทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

